
 

 

 

FAG TEMA LÆRINGSMÅL 

Norsk Grammatikk Jeg vet at det skal være komma foran ordet «men».  

Jeg vet at vi bruker komma ved oppramsing. 

Matematikk Divisjonsstrategier Jeg kjenner til forskjellen på målings- og delingsdivisjon. 

Engelsk Busy days Jeg kan lese «Sam says hello» med god uttale og oversette. 

Sosialt Omsorg: Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør.   

POST INFORMASJON 

Kontaktlærer: 

Karin Grastveit Jakobsen  
(Norsk, Matte, Gym, Naturfag, 

Samfunnsfag, mitt valg, 

uteskole, FAL)  

Karin.grastveit.jakobsen@stava

ngerskolen.no 

Gausel skole: 51 81 43 204. 

trinn: 51 81 43 34 

Kontaktlærertid: Onsdag, 
08:15-09:15  

Faglærere: 
Arvid (Engelsk)  

arvid.gullestad.pettersen@stav

angerskolen.no  

Edel (K og H) 

Brynjar (Musikk) 

 

Rita (KRLE) 

www.minskole.no/gausel 

 
Det blir utegym denne uken, trenger ikke gymtøy. 
 
TURDAG til Dalsnuten for hele skolen: 12.mai. 

Ha med tursekk, sitteunderlag, matpakke, drikkeflaske og klær etter vær! 

Kakao/saft og tursnacks/sjokolade er lov å ha med. Ikke brus/smågodt. 
  
Ingen svømming denne uken!  
 
Fredag: Vi øver til 17. mai. Ta gjerne med flagg denne dagen. 
 
Mattemaraton: Vi startet Mattemaraton i forrige uke, hvor mange elever er 
veldig aktive. Elevene skal gjøre matteoppgaver og logge fysisk aktivitet 
som lærer godkjenner. Aktivitet regnes i distanse, aktiviteter der du ikke 
beveger deg målbart registreres med 3 km per time. Mer info her.  
 
Fraværsrutiner: Foreldre/foresatte på alle trinn ringer inn til 

administrasjonen mellom kl. 07.45-08.00, hver dag i fraværsperioden. 

Telefonnr.: 51 81 43 20. E-post til meg kan også brukes. 
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LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

NORSK Lese Les s.169  i 

Zeppelin lesebok. 

Les s.170 i Zeppelin 

lesebok.  

Les s.171 i Zeppelin 

lesebok.   

Les s.172-173 i 

Zeppelin lesebok. 

 Småbøker: Les småbøkene flere ganger til du har god flyt!  

Skrive Classroom: Lag tre spørsmål og svar til teksten.  

EKSTRA: Les s. 44 og sammenlign de to tekstene. Skriv noe som er likt og noe som er 

forskjellig.  

 

MATEMATIKK 

 

Arbeid 15 minutter hver dag på Mattemaraton, står du fast på en oppgave går du videre og 

får hjelp i mattetimen       

ENGELSK Les og oversett «Sam says hello» på s .78. Øve på ordene i fet skrift: I like small things 

(små/liten). I will travel to Norway next summer (neste). I have to go to work (jobb). I 

couldn’t hear you (kunne ikke). I shouted at you! (ropte).  

Ekstra: Les s. 79, fortsettelse til «You’ve got mail». 
HUSK 

 

• Husk å fylle på med skiftetøy. Merk alt       

• Husk oppladet chromebook. (Ta med lader hvis glemt) 

• Husk å sjekke at blyanter er spisset og klare til bruk hver dag og hold postpermen 

ryddig. 

4 gul 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-
09.15 

Engelsk Samfunnsfag Engelsk Tur Norsk 

09.15-
09.35 

Friminutt 

09.35-
10.35 

Norsk Naturfag Norsk til K&H 

10.35-
10.55 

Spising 

10.55-
11.25 

Friminutt 

11.25-
12.25 

Matematikk Norsk  K&H/Musikk Dalsnuten KRLE 

12.25-
12.45 

Friminutt 

12.45-
13.45 

FAL 
(Fysisk aktiv 
læring) 

Norsk Gym  med skolen!! Mitt valg  
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