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 UKAS TEMA:  JEG OG DE ANDRE  
Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

  
08:30 - 
09:45 

Lesekvart og 
mål 

  
    Matematikk 

Lesekvart 
  

Matematikk 

Lesekvart 
  

Målgjennomgåelse  
  

  
Norsk 

  
Engelsk 

  Pause Pause Pause Pause Pause 

  
10:15 - 
11.15 

  
Norsk 

  
Norsk 

  
Uteskole 

Hellastranda 
  

  
        
Matematikk 

  
Logg 

  Mat & 
storefri 

Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri Mat & 
storefri  

  
12:00 – 
13:00 

Tema 
  

  
Engelsk 

  
Uteskole 

Hellastranda 

  
PALS         

TEMA 

13:00 - 
13:15 

Pause Pause Pause Pause Pause 

    
Lekser 

  
  

Slutt: 14:00 

  
  
  
  

Slutt: 13:00 

  
Uteskole 

  
  

Slutt: 14:15 

  
TEMA 

  
  

Slutt: 
14.15 

  
Time med 

Alex 
  

Slutt: 
14.00 

  

Vi er tilbake på gult nivå. Det betyr at hele trinnet regnes som en kohort. 
Elevene kan være sammen på tvers av rom og grupper. 
Utviklingssamtalene starter i neste uke for gruppene til Markus og Nina 
Constance. Emma venter med samtaler til uke 19. Innkallingene ligger på 
trinnets hjemmeside under "Diverse info". 
Trinnet blir igjen delt inn i kontaktlærergruppene. Emma må bli kjent med 
sin gruppe og Markus og Nina C trenger å få ekstra god oversikt over "sine" 
elever.  

  
LEKSEPLAN: 
  

• UKAS BEGREPER:   

renholder, erfaren, å være bevisst på, pandemi, 
gevinst 
  
  

BLÅ GUL RØD 
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Norsk: 
LESEREISEN-2021, Lese i minst 
15 minutter hver dag 
  
Rette forrige fortelling 
(Søsteren min er..) i OneNote 
  
Skriv om en pinlig situasjon 
som gjorde deg flau. (Minst 50 
ord). 
Skriv i OneNote, norsk, DA BLE 
JEG FLAU  
  
Engelsk:  
Rett det som er markert med 
gult i teksten din fra forrige 
uke om deg selv i OneNote.  
  
Øv på disse glosene: 
city – by  
capital – hovedstad 
coastline – kystlinje  
island - øy  
  
  
  
  
 
Matematikk: 
30 minutter MSØ 
Ark i matematikk 

Norsk:  
LESEREISEN-2021, Lese i minst 
15 minutter hver dag 
  
Rette forrige fortelling 
(Søsteren min er..) i OneNote 
  
Skriv om en pinlig situasjon 
som gjorde deg flau. (Minst 75 
ord). 
Skriv i OneNote, norsk, DA BLE 
JEG FLAU (Minst 75 ord) 
  
Engelsk:  
Rett det som er markert med 
gult i teksten din fra forrige uke 
om deg selv i OneNote.   
  
Øv på disse glosene: 
city – by  
capital – hovedstad 
coastline – kystlinje  
island - øy  
travel – reise 
  
  
  
 
Matematikk: 
30 minutter MSØ 
Ark i matematikk 

Norsk:  
LESEREISEN-2021, Lese i minst 
15 minutter hver dag 
  
Rette forrige fortelling 
(Søsteren min er..) i OneNote 
  
Skriv om en pinlig situasjon 
som gjorde deg flau. (Minst 
125 ord). 
Skriv i OneNote, norsk, DA BLE 
JEG FLAU  
  
  
Engelsk:  
Rett det som er markert med 
gult i teksten din fra forrige 
uke om deg selv i OneNote.   
  
Øv på disse glosene: 
city – by  
capital – hovedstad 
coastline – kystlinje  
island - øy  
travel – reise 
searching – lete etter  
huge - kjempestor 
  
Matematikk: 
30 minutter MSØ 
Ark i matematikk 

  
  

VED FRAVÆR KAN ELEVENE JOBBE MED FØLGENDE:  

NORSK:  ORDRIKET 5  
  

MATEMATIKK: Multi smart øving  
                          Salaby - Matematikk  
Nettoppgaver Multi: 
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b                              

ENGELSK:  Arbeidsprogram i OneNote  
                    Salaby - Engelsk   

  
  
  
  

https://ordriket.no/read_container/c7ed88e8-346e-4724-8644-45e3a15e3174
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk
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Mål for uka:   
PALS: Jeg er hyggelig med alle i pausene.  

Jeg passer på at ingen går alene i pausene. 

Norsk:  Jeg leser hver dag.  
Jeg kan skrive en fortelling. 
Jeg vet hvilke ord som er VERB og jeg kan bøye verbene i 
presens, preteritum og presens perfektum. 

Engelsk: Jeg kan fortelle hvilke land som hører til Storbritannia.  
Jeg kan fortelle litt om de forskjellige landene.  
Jeg kan ukas gloser.  

Matematikk:  Jeg kan addere brøker 
Jeg kan subtrahere brøker 

TEMA Jeg vet hva pubertet er. 
  
  
  
  

Skolens hjemmeside:  
www.vestskogenskole.no  
Emma (5A) e-post:  
Emma.bakke.hagensen@faerder.kommu
ne.no 

Nina C. (5B) e-post:   
nina.constance.elgaaen@faerder.kom
mune.no  
Markus (5C) e-post:   
markus.stoen.heien@faerder.kommu
ne.no     
Ida e-post: 
Ida.solerod.jahren@faerder.kommun
e.no  

Tlf 
Nøtterøyskolen
e / sentralbord: 
40 91 15 00  

  
Skole-sms:  
SKOLE: Send 
5(melding) ti
l 59 44 42 
06  
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