
 

 

 

FAG TEMA LÆRINGSMÅL 

Norsk Å skrive fortelling  Jeg vet at en fortelling kan starte på mange forskjellige måter. 

Matematikk Brøk  Jeg vet at en brøk består av en teller, brøkstrek og en nevner. 

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 

Vi hadde en fantastisk fin tur til Dalsnuten! Og til tross for at hetter og 

vindtette jakker måtte lukkes godt på toppen, var det ingen sure miner. 

 

 
 

Mattemaraton: Noen elever trenger hjelp fra dere hjemme til å logge 
distansen sin pr. dag (hvor langt har de syklet, gått eller løpt hver dag i 
kilometer). Husk også at 1 time med trening = 3km (trampoline, 
fotballtrening osv..). På skolen er et friminutt med aktivitet = 1 km (3 
friminutt=1 time). En ekstra time ved gym/svømming/FAL 
Les mer om mattemaraton her:  
https://mattemaraton.no/  
 
Det blir utegym denne uken, trenger ikke gymtøy. 
 
Fotballturnering: Det blir fotballturnering for 4.-7.trinn framover. Først ut 

er jentene, førstkommende torsdag. Lette og ledige klær er lurt, men det 

trenger ikke være treningstøy. Heia 4 gul!         
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LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

NORSK Lese  Les s. 142 Zeppelin 

lesebok.  

Les s.166 i Zeppelin 

lesebok.   

Les s. 168 i Zeppelin 

lesebok. 

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

Skrive Classroom: Velg oppgave 1a eller 1b. s. 142 

Ekstra: Lag din egen oppskrift. Hva trenger du? Hvordan gjør du? Gjerne en tegning av 

resultatet.  

MATEMATIKK 

 

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

får hjelp i mattetimen       

Husk å logge distanse hver dag. Få litt hjelp hjemme til å finne ut hvor langt du har løpt, 

gått, syklet eller gjort noe aktivitet på annen måte. Les mer under INFO på ukeplanen. 

ENGELSK Les og oversett «An elephan goes like this, like that» på s .84. Øve på ordene i fet 

skrift: I’m going home after school (etter). Lots of people forget them 

(mange/flere). I see through a window (gjennom). I live in a town (by). It took 

forever to go home (tok). 

Ekstra: Les og oversett: «Elephants» s. 85. 

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 17. Mai  Engelsk Svømming/ 
Uteskole  

Norsk 

09.15-
09.35 

Friminutt 

09.35-
10.35 

Norsk 

 

Norsk Norsk K&H 

10.35-
10.55 

Spising 

10.55-
11.25 

Friminutt 

11.25-
12.25 

Matematikk 

 

K&H/Musikk Matematikk KRLE 

12.25-
12.45 

Friminutt 

12.45-
13.45 

FAL 
(Fysisk aktiv 
læring) 

 

Gym  Matematikk 
 

Mitt valg  
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