
 

Uke: 6 og 7 
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MAT KRLE SVØ 
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6 

7  Slutt 12.45  

UTESKOLE 

(Uke 6) 

Naturfag (A) Matte (B) + 

Olweus i uke 7 

Slutt 12.45  

  

8   GYM MUS 

9 

 

 LÆRINGSMÅL 

NORSK Jeg skal vite hvordan jeg griper an og jobber med en fagtekst.  
Jeg vet hva et substantiv er.  

SAMF Jeg skal kunne fortelle om de ulike næringsveiene.  

NATURFAG Jeg vet hva som skjer med gutte- og jentekroppen under puberteten og hvorfor alle kommer 
i puberteten.  

MATEMATIKK Jeg kan runde av desimaltall. Jeg kan også legge sammen og trekke fra med desimaltall. 

KRLE Jeg kan delta i en samtale om hvorfor Gud sendte Jesus til verden, ifølge kristen tro.  

ENGELSK Jeg vet hvordan jeg bøyer et adjektiv på engelsk.  

GYM Jeg kan å utføre enkelte styrkeøvelser.  

K & H  

SOSIALT Jeg inkluderer andre i leik.  

 

 Timeplan: Grunnet stasjonsarbeid (markert med oransje) er timeplanen blitt noe endret:  5b får naturfag på tirsdag og 

matematikk på torsdag, og 5a får matematikk på tirsdag og naturfag på torsdag. Samfunnsfag utgår for en periode, da vi 

rullerer på ulike fag i noen stasjoner.  

 Veiledet lesing: Som en del av stasjonsarbeidet har vi startet med veiledet lesing. Her får elevene en tekst hver uke (ny 

hver mandag) med tilhørende lesebestilling (tilsvarer lesekortet). Leseteksten, samt lesebestillingen, skal ligge i en rød 

mappe i sekken. Elevene skal lese hver dag (mandag – torsdag) og registrere dette på lesebestillingen med underskrift 

av en voksen. Vi sjekker på fredager. 

 Uteskole: Uke 6 -  nærmere beskjed på sms.   

 Svømming: Uke 6: svømming utgår pga. vedlikeholdsarbeid i bassenget. Uke 7:  gruppe 2. 

 Vinterferie: Uke 8 (19. februar – 23. februar). Starter igjen mandag 26. februar.   

 Kulturskolens time: Gruppe 1:   Isdans (ishallen) , gruppe 2: Sang (Eidegården), gruppe 3: Dans (på skolen)  

 Skifteklær: Barna blir raskt og ofte våte i friminuttene, men mange mangler skifteklær. Et ekstra par sokker og bukse er 

nødvendig! 

 Naturfag: 5B får en test i uke 6 (tirsdag), mens 5A får test i uke 7 (torsdag). 

 Norsk: I uke 6 gjennomføres en repetisjonstest i tredelingstimene.  



 

                                                 Uke 6                                                  Uke 7 

NORSK MÅ Kun lesing i lekse denne uka.  Gjør oppg. 3 s. 105.  

Lesing Les minst 15 minutter hver dag og 
registrer på lesebestillingen. 

Les minst 15 minutter hver dag og registrer på 
lesebestillingen.  

 

NATURFAG MÅ 
 

Forberedelse til naturfagtest.  Jobb med de oppgavene du ikke har gjort 
tidligere i denne perioden, og s. 116-117.  

 

MATEMATIKK 
 
 
Alle øver på 8-
gangen! Muntlig 

test i uke 7 🙂  
 
Kapittel-prøve 
etter 
vinterferien. 

Multi 
grunn-
bok 
 

Fra s. 81 - Sifrenes verdi:  
Oppgave 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.36, 3.37 
og 3.39. 
Ekstra: Oppgave 3.35 og 3.38  
Øving på nett: 
http://podium.gyldendal.no/multi-
nettoppgaver#menuItem_5a_3  

Fra s. 86 - Avrunding og overslagsregning: 
Oppgave 3.40, 3.42, 3.43, 3.45, 3.46, 3.48, 
3.50, 3.53 og 3.54. 
Ekstra: Oppgave 3.55, 3.58, 3.60 og 3.61 
Øving på nett: 
http://podium.gyldendal.no/multi-
nettoppgaver#menuItem_5a_3  

Multi 
parall-
ellbok 

Gjør side 81, 82 og 83.  
Ekstra: Oppgave 3.29 og 3.30 (s. 80) 

Gjør side 83, 84, og 87. 
Ekstra: Oppgave 3.46 og 3.47 (s.88) 

Alt. 
bok 

 
 

 

 

KRLE MÅ 
 

Les s.88-89. 
Spørsmål: Går det an å be om man ikke 
tror på en gud?  

Les s.88-89. 
Spørsmål: Går det an å be om man ikke tror på 
en gud?  

 

ENGELSK 
 
Du gjør kun 
det step du 
har fått 
beskjed om 
(enten 1, 2 
eller 3).   

MÅ 
 

Read and translate:   
Step 1: p.83(textbook) + p.66 (workbook.) 
Step 2: p. 84(textbook) + p.67(workbook). 
Step 3: p.85-87(textbook) + activity.  
 
Husk å se på glosene på de sidene dere leser 
for å forstå teksten bedre 

Read and translate:   
Step 1: Same text as last week. P. 83.  
Step 2: Same text as last week. P. 84. 
Step 3: Same text as last week. P. 85-87. 
 
Husk å se på glosene på de sidene dere leser for å 
forstå teksten bedre.  

KAN Jobbe med arbeid sider i workbook som du 
ikke har fått gjort ferdig:  s.3-50. 

Jobbe med arbeid sider i workbook som du 
ikke har fått gjort ferdig: s.3-50. 

Gloser Neighbours=naboer                                how are 
you?=hvordan har du det? 
People=folk                                             

Noisy=bråkete                                               
move=flytte 
scare=skremm                                              
heard=hørte 
away=bort 

 

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

Viktige ord og begrep denne perioden: 
Substantiv 
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   Visma:  1912 304194 0014                                                    

Gina: 90 17 95 96 / gina.hellem@fosenskole.no          Visma: 1912 304194 0025                                            

Katharina: 41 51 79 68 / k.braa@fosenskole.no           Visma: 1912 304194 0030 
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