
Uke: 47 – 48  

 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 

Slutt 12.45  

  

8  ENG GYM MUS 

9 

 

 LÆRINGSMÅL 
NORSK Jeg vet hva synonymer og antonymer er.  

SAMFUNNSFAG Jeg vet hvordan naturen er på Vestlandet og hvilke ressurser landsdelen har.  

NATURFAG Jeg vet hvordan livet på jorda startet og jeg vet at vi har forskjellige "riker" på jorda.  

MATEMATIKK Jeg kan titallsystemet, regne med de fire regneartene, plassere og regne med positive og 
negative tall. Jeg er tryggere på hvordan jeg løser tekstoppgaver. 

KRLE Jeg vet hva bar mitsva og hajil er. 

ENGELSK Jeg kan fortelle hvor mye klokka er på engelsk.  

GYM  

K & H Jeg kan lage tegneserie. Jeg kan forklare sammenhenger mellom tegneserie, tegning og 
film. Jeg kan sette sammen skrift og bilde i en tegneserie.  

SOSIALT Jeg inkluderer andre i leik.  

INFORMASJON 

• Adventskalender: Vi skal ha en brannvernkalender i år, og brannvesenet skal besøke oss og 

informere om brannsikkerhet.   

• Uteskole: Vi slår sammen timene og tar en lengre økt den ene uka (uke 47), dvs. at det blir 

ingen uteskole i uke 48. Vi går til nissetoppen, mulighet for grilling. Ta med en vedski! 

• Kulturskolens time: Gr. 1 skal ha dans på musikkrommet, Gr. 2 skal ha isdans i ishallen (husk 

klær til dette), Gr. 3 skal i Eidegården. Dette er hver tirsdag fra kl 09.30 - 10.30 i en periode.  

• Svømming: uke 47 – gruppe 1, uke 48 – gruppe 2.  

• Planleggingsdag fredag 24.11. Skolen er da stengt.  

• 5A: Gym i uke 48 blir ute eller i ishallen. Ta med nok klær.  

• Øv på Lucia og Tenn lys hjemme :) 

 



 

                                             UKE  47                                                   UKE 48                  

NORSK MÅ 
 

Helhetslesing (sammen med 
naturfag).  

Gjør oppg. 31 s. 49. Teksten skal være 
på minst ei halv side. 

BØR  Øv deg på å skrive tekst på PC. Bruk 
begge hendene når du skriver. Du kan 
velge selv hva du vil skrive om. Send 
teksten til Gina på mail, eller skriv den ut.  

 

SAMF MÅ 
 

Vestlandet 
Les side 132 og 133 
Faktaspørsmål 11 og 12 side 151 

Vestlandet 
Les side 134 og 135 
Faktaspørsmål 13 og 14 side 151 

 

NATURFAG MÅ 
 

Nytt kapittel: "Et mylder av 
skapninger".  
Helhetslesing.   

"Et mylder av skapninger". 
Les s. 176 – 179  
Gjør oppg. 21, 22 s. 188  
 

BØR Oppg. 19 s. 188  Oppg. 24 s. 188 

 

MATEMATIKK Multi 
Grunn-
bok 

Kan du dette? s. 40  
Oppgave 1 – 10  
(Ekstra: oppg. 1.128 og 1.129 s. 
45) 
Øv på 8-gangen! 

Øveside s. 42 
Oppgave 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 
1.115, 1.116, 1.117 og 1.118  
(Ekstra: oppgavene side 44) 
Øv på 8-gangen! 

Multi 
Parallell-
bok 

Kan du dette? S. 40  
Oppgave 1-7 
Øv på 8-gangen! 

Kan du dette? S. 41 
Oppgave 8-12 
Øv på 8-gangen! 

Alt. 
bok 

  

 

KRLE MÅ 
 

Les s. 58-59 og sammendrag s.60.  
Gjør "husker du du dette", 
oppgave 15-18 s. 60 

Les s. 58-59 og sammendrag s.60.  
Gjør "husker du du dette", oppgave 
15-18 s. 60 

BØR Lag et tankekart over de jødiske 
høytidene. 

Lag et tankekart over de jødiske 
høytidene. 

 

ENGELSK MÅ Step 1: Read and translate p.46 
Step 2: Read and translate p.47 
Step 3: Read and translate p.48-49 
Kan: "Acitivity" som står under 
teksten. Alle gloser skal øves på begge 
uker 

Step 1: Read and translate p.50 
Step 2: Read and translate p.51 
Step 3: Read and translate p.51+activity 
Kan: "Acitivity" som står under teksten.  
Alle gloser skal øves på begge uker 

Gloser Kites – drager                 different - 
ulike 
Shapes – former            light - lett 
High up - høyt oppe      later - seinere 

Have fun with – ha det gøy med 
beach – strand                             first - først 
toys – leker                                  great – fint  
beach ball – badeball frisbee - sendeplate 

 



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

Viktige ord og begrep denne perioden: 
Ressurs, celle, næringsstoffer, slekt, klorofyll, almesyke, penicillin, virvelløs, virveldyr 
 
 
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
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