
UKEBREV FOR UKE 18 

TEMA: 17. MAI 
  

Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

  
08:30 - 
09:45 

Lesekvart og 
mål 

  
    Norsk 

Lesekvart 
  

Matematikk 

Lesekvart 
  

Målgjennomgåelse  
  

Lesekvart 
  

Norsk 

Lesekvart  
  
Engelsk 

  Pause Pause Pause Pause Pause 

  
10:15 - 
11.15 

  
Matematikk 

  
Norsk 

  
Uteskole 

Teiebanen 
  

  
        
Matematikk 

  
Logg 

  Mat & 
storefri 

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

  
12:00 – 
13:00 

  
TEMA 

  
Engelsk 

  
Uteskole 

Teiebanen 

  
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 

  

• Emma og Nina Constance har utviklingssamtaler denne uka. 

• Femte trinn er påmeldt konkurransen HOPP FOR HJERTET. Konkurransen 

foregår ved at klassene hopper tau i friminuttet og/eller undervisningstiden. 

Elevene får poeng for antall minutter de er i aktivitet hver dag, og det er 

maksimalt mulig å hoppe seg til 60 poeng per elev per dag. Poengene regner 

ut fra tiden elevene er aktive med i leken, det vil si at de får poeng for å hoppe, 

slenge tauet og står i hoppekø.  

  
  
  

LEKSEPLAN: 

  
• UKAS BEGREPER:   

• Symptom, hevelse, alvorlig, behandling, mistenke 

  



BLÅ GUL RØD 

Norsk: 
RELEMO,  Lese i minst 15 
minutter hver dag 
  
Rette  BOKOMTALE i OneNote 
  
  
Avskrift: første vers  av «Norge 
i rødt, hvitt og blått» 
Tegne til! (Se nederst på 
ukebrevet!) 

  

Pugg første vers av  «Norge i 
rødt, hvitt og blått» 

  
Engelsk:  
  

Skriv en tekst i OneNote om 
17.mai på engelsk.  
Hva pleier du å gjøre på 
17.mai? Beskriv dagen sånn 
den pleier å være for deg.  
(minst 30 ord) 

  
Matematikk: 
Øv på gangetabellen 
  
https://skole.salaby.no/3-
4/matematikk/3-
trinn3/multiplikasjon/laer-
gangetabellen 
  

Norsk:  
RELEMO,  Lese i minst 15 
minutter hver dag 
  
Rette BOKOMTALE i OneNote 
  
Avskrift: første vers  av «Norge 
i rødt, hvitt og blått» 
Tegne til!  (Se nederst på 
ukebrevet!) 

  
  
Pugg første vers av  «Norge i 
rødt, hvitt og blått» 
  
Engelsk:  

  
Skriv en tekst i OneNote om 
17.mai på engelsk.  
Hva pleier du å gjøre på 
17.mai? Beskriv dagen sånn 
den pleier å være for deg 
(minst 50 ord) 
  
Matematikk: 
Øv på gangetabellen 
  
https://skole.salaby.no/3-
4/matematikk/3-
trinn3/multiplikasjon/laer-
gangetabellen 
  
  

Norsk:  
RELEMO,  Lese i minst 15 
minutter hver dag ELLER I 
EGEN BOK. 
  
Rette BOKOMTALE i OneNote 
  
Avskrift: første vers  av «Norge 
i rødt, hvitt og blått» 
Tegne til!  (Se nederst på 
ukebrevet!) 
  
  
Pugg første vers av  «Norge i 
rødt, hvitt og blått» 
  
Engelsk:  

  
Skriv en tekst i OneNote om 
17.mai på engelsk.  
Hva pleier du å gjøre på 
17.mai? Beskriv dagen sånn 
den pleier å være for deg 
(minst 70 ord) 
  
Matematikk: 
Øv på gangetabellen 
  
https://skole.salaby.no/3-
4/matematikk/3-
trinn3/multiplikasjon/laer-
gangetabellen 
  
  

  
  

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://skole.salaby.no/3-4/matematikk/3-trinn3/multiplikasjon/laer-gangetabellen
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https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk


Mål for uka:   
PALS: Jeg har respekt for andre på internett.  

Jeg vet hva NETTVETT er.  

Norsk:  Jeg leser hver dag.  
Jeg vet hvilke ord som hører til ordklassene SUBSTANTIV, 
ADJEKTIV  
og VERB. 
Jeg kan første vers av  «Norge i rødt, hvitt og blått» utenat. 
Jeg kan lage mitt eget dikt. 

Engelsk: Jeg kan bruke substantiv, adjektiv og verb riktig i 
tekst. 
Jeg kan bruke a og an riktig.  

Matematikk:  Ganging  
Jeg kan den lille gangetabellen 

TEMA Jeg vet hvorfor vi feirer 17. Mai. 
  

NORGE I RØDT, HVITT OG BLÅTT 
  

Hvorhen du går i li og fjell,  

en vinterdag, en sommerkveld  

med fjord og fossevell,  

fra eng og mo med furutrær  

fra havets bryn med fiskevær  

og til de hvite skjær,  

møter du landet i trefarvet drakt,  

svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.  

Se, en hvitstammet bjerk oppi heien,  

rammer stripen med blåklokker inn  



mot den rødmalte stuen ved veien,  

det er flagget som vaier i vind.  

Ja, så hvit som det hvite er sneen,  

og det røde har kveldssolen fått,  

og det blå ga sin farve til breen,  

det er Norge i rødt, hvitt og blått.  

  
  
  

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.ko
mmune.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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