
 

Uke: 2 og 3 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 KH    MA/ENG      NO 

 

Gr.1     Gr.2       Gr.3   

 
                            

MAT KRLE SVØ 

 

    

No/lesing 

 

NAT SAMF MUS GYM 

2 

3 KRLE MAT MAT KH     MA/ENG     NO 

 

Gr. 3     Gr. 1        Gr. 2 4 KH     MA/ENG     NO KRLE/OLW KRLE/OLW 

MAT/FRIMINUTT  

5 ENG NAT NO NO   Gr.2      Gr.3          Gr.1 NO NO  

6 

7 SAMF Slutt 12.45  

UTESKOLE 

(partallsuker) 

Slutt 12.45  

  

8  ENG GYM MUS 

9 

 

 LÆRINGSMÅL 
NORSK Jeg vet hvordan spørreordene hvem, hva, hvor, hvordan, hvorfor og hvilken skrives. 

Jeg vet forskjellen på lang å-lyd og kort å-lyd.  

SAMFUNNSFAG Jeg vet hvordan en isbre dannes og hvordan den beveger seg. Jeg vet også hvordan istiden 
har påvirket naturen som vi kan se i dag.  

NATURFAG Jeg vet hvilke forandringer som skjer med kroppen i puberteten. Jeg vet hva hormoner er 
og jeg vet hva forelskelse er.  

MATEMATIKK Jeg kan sette inn tabell og søylediagram i Excel. Jeg kan finne median og typetall i tallrekker. 

KRLE Jeg vet hva det vil si å være kristen. 

ENGELSK I can retell things that I have read on English or Norwegian.  

GYM Jeg deltar i ulike ballspill. 

K & H Jeg kan tegne en stjerne, klippe den ut og lage en negativ til å trykke maling i. Jeg kan lage 
en komposisjon med former som gir illusjon av ro og bevegelse. Jeg er nøyaktig og gjør 
skikkelig arbeid med bildet mitt. 

SOSIALT Jeg kan vise tillit og respekt for de i leikgruppa mi ved å føye meg og delta aktivt.  

INFORMASJON 

 Uteskole uke 2 (partallsuker): Vi går på tur etter lunsj, altså det blir tur halve dagen. Vi sender en sms 

med info om hvor turen går da det er væravhengig.  

 Vi starter opp med leikegrupper i enkelte friminutt.    

 Fra uke 4 vil timeplanen bli noe endret, da vi vil innkjøre stasjonsarbeid i noen økter.  

 Kulturskolens time starter opp igjen tirsdag i uke 2. Gruppene skal fortsette på samme plass, så husk 

varme klær til de som skal i ishallen. 

 Skifteklær og gode uteklær må være tilgjengelig på skolen. Husk merk med navn! 

 

 



 

                                                       UKE 2                                                                    UKE 3                                         . 

NORSK MÅ 
 

Gjør oppg. 17 og 20a s. 61.  
 

Gjør oppg. 24 s. 63.  
 

Lesing Les minimum 20 minutter hjemme 
hver dag!  

Les minimum 20 min. hjemme hver 
dag!  

 

SAMF MÅ 
 

Nytt kapittel: Spor etter is (s. 18)   
Les side 20 – 25 
Gjør faktaspm. 3, 4 og 5 side 34. 

Spor etter is 
Les side 26 – 33 
Gjør faktaspm. 7, 8, 12 og 13 side 34.  

 

NATURFAG MÅ 
 

Nytt kapittel: Puberteten. 
Les s. 102 – 105.  
Gjør oppg. 15, 16, 19 s. 116  

Puberteten. 
Les s. 106 – 109.  
Gjør oppg. 24, 25 s. 116.  

BØR  Oppg. 28 s. 117 

 

MATEMATIKK Multi 
Grunn-
bok 
 

Median og typetall s. 56: 
Oppgave  2.14, 2.16 og 2.17 

Median og typetall s. 58: 
Oppgave 2.18, 2.19, 2.20 og 2.21 

Multi 
parallell-
bok 

Median og typetall 
Gjør side 56 og 57 
(jobber med regneark/Excel på skolen) 

Median og typetall 
Gjør side 58 og 59 
(jobber med regneark/Excel på skolen) 

Alt. 
bok 

  

 

KRLE MÅ 
 

Les s. 84-85. Husk å se på bildene 
og les bildeteksten.  

Les s. 84-85. Husk å se på bildene og 
les bildeteksten.  

 

ENGELSK MÅ Read and translate:  
Step 1: P.63(textbook) + p.49 (workbook).  
Step 2: p.64-66 (textbook).  
Step 3: p.64-67 (textbook) + activity.  

 
Retell to someone what you have 
been reading about.  

Repetition: 
Step 1: Read p.68-69 (textbook) and do 
p.53(workbook).  
Step 2: Read p. 68-69 (textbook) and do p.53-
54(workbook). 
Step 3: Read p. 68-69 (textbook) and do p.53-
54(workbook).  

Can do: p.50-51(workbook).  
Gloser Zoo=dyrehage              monkey=ape 

cage=bur                      
gorilla=gorilla 
is put into=blir plassert i   
takes=tar 

        I am bored=jeg kjeder meg 
tell=fortelle                            close=lukk 
jungle=jungel                      king=konge  

 

Ord og begreper 
trenger vi å kunne 
for å forstå og for å 
kunne lese godt 

Viktige ord og begrep denne perioden: 

 Sosial kompetanse     •      Morener               •   Median           • Hypothalamus 

 Innlandsis                     •      Iserosjon              •   Typetall           •  Hypofysen 
Vi rekker ikke å jobbe like grundig med alle ordene på skolen. Hjelp elevene hjemme også!   

Vivian: 97 58 51 91 / vivian.dybfest@fosenskole.no  Gina: 90 17 95 96 / gina.hellem@fosenskole.no    Katharina: 41 51 79 68 / katharina.braa@fosenskole.no      

mailto:vivian.dybfest@fosenskole.no
mailto:gina.hellem@fosenskole.no

