
 

 

 

FAG TEMA LÆRINGSMÅL 

Norsk Dikt Jeg kan lese et dikt med innlevelse.  

Matematikk Multiplikasjon  Jeg kan 1-5-gangen utenat, framlengs og baklengs. 

Engelsk Who am i? Jeg kan lese «Five senses» med god uttale og oversette. 

Sosialt Tålmodighet: Det trenger vi når vi må vente på noen 😊 

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 

Nye 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. 
 
Gym: Det blir UTEGYM, ingen gymklær. 
 
Svømming: Det blir et oppsett der tidene i svømmehallen fordeles mellom 
kohorter så lenge vi ikke kan være der på tvers av klasser/trinn. 4 gul må 
vente til uke 4 med svømming. Det blir da hele klassen som reiser til 
svømmehallen.     
  
Refleksvestkonkurranse: FAU v/ miljøgruppa ønsker å arrangere 
refleksvestkonkurranse.  
Målet er at flest mulig elever skal bruke refleksvest på vei til skolen. Vi teller 
antallet elever med refleksvest i klassen to utvalgte dager i løpet av 
perioden. (Uke 2 og 3) Den klassen med flest elever med refleksvest vinner. 

Husk at du teller med i klassen selv om du blir kjørt til skolen       
 
Pennal, ekstratøy og chromebook: Pass på at dette er på plass. Merk klær.  
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LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

NORSK Lese Les s. 81-82 i 

Zeppelin lesebok. 

Les s.83 i Zeppelin 

lesebok.  

Les s.84 - 85  i 

Zeppelin lesebok.  

Repeter/gjenfortell s. 

81-85 

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

Skrive Classroom: Oppgave 1a, 1b og 1c s. 85  

Husk å skrive fullstendige setninger. 

Diktat: Hjertet til Hjalmar gjorde et hopp.    Han så en hjort i hagen. 

MATEMATIKK 

 

   

Chromebook: Jobb i Campus. Husk kladdebok!  

ENGELSK Les og oversett «Five senses» på s. 41 

Gloser: Look at him (se). That is my book. This is the day (dag). I am so smart (så). He went 

home (gikk). 

Ekstra: Les og oversett «Double trouble» s. 42 og 43 

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 Svømming/ 
Uteskole  

Norsk 

09.15-
09.35 

Friminutt 

09.35-
10.35 

Norsk Naturfag Norsk Norsk K&H 

10.35-
10.55 

Spising 

10.55-
11.25 

Friminutt 

11.25-
12.25 

Matematikk Norsk  K&H/Musikk Matematikk KRLE 

12.25-
12.45 

Friminutt 

12.45-
13.45 

FAL 
(Fysisk aktiv 
læring) 

Norsk Gym  Matematikk 
 

Mitt valg  
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