
 

Uke:  40 og 42 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 KH    MA/ENG      NO 

 

Gr.1     Gr.2       Gr.3   

 
                            

MAT KRLE SVØ 

Gr1: 40 

 

Gr2: 42   

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 Vi bruker disse ukene på å øve på nasjonale prøver. Læringsmålet blir å lese mye hjemme.  

SAMFUNNSFAG Jeg skal finne himmelretningene ved bruk av kart og kompass. 
Jeg kan forklare hva breddegrader og lengdegrader er. 

NATURFAG Jeg vet at det finnes mange forskjellige småkryp i skogen, og jeg vet at de har ulike 
funksjoner. Jeg vet også om andre dyr som lever i skogen og kan beskrive disse.  

MATEMATIKK Jeg kan 6-gangen. 
Jeg kan løse og sette opp divisjonsstykker.  
Jeg kan benytte modeller når jeg løser tekstoppgaver. 

KRLE Jeg kan nevne to land i verden det bor mange jøder.  

ENGELSK Jeg kan gjenfortelle en historie på engelsk. 

GYM Jeg kan følge regler og inkludere andre. 

K & H Skal kunne samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge. 

Skal kunne bruke lys og skygge for å få fram form ii eget arbeid med bilde. 

SOSIALT Jeg kan holde orden i garderoben og passe på så jeg har med de bøker jeg trenger til 
skoledagen.  

  

 Svømming: Gruppe 1 i uke 40, gruppe 2 i uke 42. 

 Uteskole: Uke 40-tur til rampa, bak Kiwi. Uke 42- 

 Nasjonale prøver: Vi øver på lesing, regning og engelsk for å forberede elevene. Testingen skjer etter høstferien.  

 Husk foreldremøte tirsdag 3. oktober. 

 Gym: Alle skal ha med gymklær og innesko. Det er fryktelig vondt å bli tråkket på av noen med sko... Vi øver på å være 

raske i garderober for å få mest mulig tid i salen. Kroppen skal dusjes, men det er ikke anledning til å vaske håret.  

 Bøker: Hjelp elevene med å få med både lærebok og skrivebok på skolen. Sjekk timeplanen for å se hvilke fag de har de 

ulike dagene.  

 Høstferie uke 41. 

 I uke 40 kjører vi kartleggingsprøver i lesing/forståelse/avkoding.  

Vivian: 975 85 191                                              Gina: 901 79 596                                                  Katharina: 415 17 968 

vivian.dybfest@fosenskole.no                           gina.hellem@fosenskole.no                               katharina.braa@fosenskole.no  
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                                          UKE 40                                                  UKE  42                              

NORSK 
 
Zeppelin 
språkbok 

MÅ 
 

Lese fra bibliotekboka di. Les minst 15 
minutter (helst mer) hver dag. Øv deg 
på å lese høyt for en voksen eller 
mindre søsken/andre.  

Lese fra bibliotekboka di. Les minst 15 
minutter (helst mer) hver dag. Øv deg på 
å lese høyt for en voksen eller mindre 
søsken/andre. 

KAN Gjør ferdig leksene du ikke har 
gjort tidligere i år.  

Gjør ferdig leksene du ikke har gjort 
tidligere i år.  

 

SAMF 
 
Gaia 
samfunnsfag 

MÅ 
 

Kart 

Oppgave 15 side 17. 

Kart 
Faktaspørsmål 6 og 7 side 16. 
 

KAN Lag nøkkelord fra teksten s. 12-13 Lag nøkkelord fra teksten s.14-15 

 

NATURFAG 
 
Gaia  
naturfag 

MÅ 
 

Les s. 28 – 29.  
Gjør oppg. 34 s. 41. 
Skriv minst ei halv side. 

Les s. 30 – 31. 
Gjør oppg. 38 s. 41.  
Få hjelp av en voksen til å diskutere, og 
bruk internett til hjelp.  

KAN Oppg. 35 s. 41.  

 

MATEMATIKK 
 
Multi 

MÅ 
 

Divisjon, fra side 32: 
Oppgave 1.80, 1.81. 1.82, 1.83 og 
1.84. 
Øv på 6-gangen! 

Tekstoppgaver, fra side 35: 
Oppgave 1.90, 1.91 og 1.92 
 
Øv på 6-gangen! 

KAN 
 

 
Oppgave 1.86 

 
Oppgave 1.88 

Alt. 
bok 

  

 

KRLE 
 
Vivo 

MÅ 
 

Skriv svarene i skriveboka di: 
Hva er fordelene med internett og 
mobiltelefon.  
Hva er negativt med disse? 

Les s. 50-51 i Vivo og gjør spørsmål 1 
og 2 på s. 60. ("Husker du dette?") 

   

 

ENGELSK 
 
Stairs 

MÅ Step 1: Read page 20.  
Step 2: Read page 21.  
Step 3: Read page 21-22.  

Step 1: Read page 25 + activity 
Step 2: Read page 26-27 + acitivity 
Step 3: Read page 26-27 + activity  

Gloser Hurt – Skadet      Pain – smerte 
Broke – brakk      Back – Rygg  
Banged – Slo        Poor – stakkars  
Cousin – fetter    only – eneste  

Rabbit – kanin  
Carrots - gulrøtter  
Lettuce – salat        Hide – gjemme seg 
Cute - Søt          bunny - kanin/harepus 

 

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

Viktige ord og begrep denne perioden: 
næring, trekrone, skogbunn, bartrær, planteeter, målestokk, himmelretninger 
 
Vi rekker ikke å jobbe like grundig med alle ordene på skolen. Hjelp elevene hjemme også!   

 


