
Ukeplan uke 40                               SMART: Samarbeid og takknemlighet 

 Læringsmål for denne uka:               

Norsk Kunne lage tankekart og vennediagram. Bruke “Den gylne hånd” når du skal 
planlegge og holde en muntligpresentasjon 

Matematikk Jeg kan stille opp et regnestykke riktig og regne med desimaltall.  

Engelsk Meet and greet! I know how to use to be. 

 

Informasjon:   Ta med en bok som du kan lese i på skolen. Vi setter av litt tid til å lese siste 
uka før høstferien.Denne uka er sosiale mål: SAMARBEID og TAKKNEMLIGHET Vi fortsetter 
med å sette fokus på samarbeid –det er når vi jobber sammen med andre for å få til noe. 
Dette er et veldig viktig mål som vi ser stor fremgang på i klassen, men må fortsatt jobbes 
med. Takknemlighet er når vi legger merke til og er glad for noe som skjer, og sier det.  

Viktig at alle har med det de trenger i løpet av en skoledag som blyanter, visklær og 
drikkeflaske.  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk 

Bokslukerpris

en Som ein 

bror side 63. 

Salto side 16: 

læringsstrateg

i; tankekart, 

se showbie 

Matematikk 

Jobbe videre 

med oppgaver 

fra boka. 

Mattehefte. 

Mattespill og 

iPad.  

 

Norsk 

Salto side 18, 

læringsstrateg

i;vennediagra

m, se showbie 

Arbeidsbok 

side 14-15 

 

Digitalt TL-

kurs kl.09.30 

Norsk 

Bokslukerpris

.Hvordan 

jobbe med 

muntlig 

presentasjon? 

Side 20-21 i 

salto, se 

showbie 

Elevrådsmøte 

kl.9.10-10.00 

Uteskole 

Team building 

ute i skogen, 

samarbeids 

oppgaver.     

Mat på bål.  

 

Lov til å ta 

med nistemat 

til bål, pølser 

eller 

ostesmørbrød 

Plan 

Gjøre lekser + 

øve på 

gangetabellen 

 

Musikk 

Gruppearbeid 

vi fortsetter  

Med rapp 

Samf.fag 

Det gamle 

egypt: Skrive 

videre på 

fakta om 

guden du har 

valgt. Midgard 

side 12. 

FYSAK Uteskole 

Matematikk 

Oppgaver fra 

boka. 

 

K & H 

Tverrfaglig 

prosjekt 

Egypt/ 

prosjekt vegg 

slåballbane 

Matematikk 

Gangetest!!! 

 

Jobbe videre 

med boka/ 

hefte. 

Engelsk 

Grammar: 

verbet to be  

og 

spørreordene. 

Description 

Stairs online 

Nat.fag 

Plast i 

naturen. 

 

Engelsk K & H KRØ KRLE Olweus 



Packing list 

side 26, lese + 

lære ordene. 

Meet and 

greet side 34 –

hva sier du 

når du møter 

nye 

mennesker. 

Stairs online 

 Friidrett 

60 m-100 m 

Kule 

Liten ball 

 

Jobbe videre 

med de fem 

søylene i 

Islam, se 

oppgaveeark i 

KRLE rommet 

Showbie 

 

Film om 

vennskap 

 

Lekseplan uke  

Hver dag Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Matematikk: Øv 

på 6-7-8-9 

gangen! 

Jobb 30 minutter 

med Multi Smart 

øving i løpet av 

uka. 

 

Matematikk: 

Gjør tre oppgaver 

videre i boka. 

Norsk: Repetert 

lesing. Les side 

64  i 

Bokslukerprisen 

2 ganger høyt for 

en voksen. Den 

voksne noterer 

ord som ble lest 

feil og barnet 

finner ordene 

etterpå i teksten. 

Matematikk: Øv 

til gangetest. 

Norsk: Repetert 

lesing. Gjør det 

samme som på 

tirsdag.  

Norsk: Les 

utdraget om Som 

ein bror side 64 i 

Bokslukerprisenb

oka. 

Les den samme 

teksten, side 64 i 

bokslukerprisenb

oka, inn på lydfil 

som du leste på 

mandag. 

Sam.fag: Skriv 

ferdig fakta om 

guden fra det 

gamle Egypt (om 

du ikke er ferdig). 

Engelsk: Lær deg 

muntlig 6-10 ord 

fra Packing list 

side 26 i Stairs. 

Norsk 

 

 

Hipp hurra! 

Carita blir 10 år 29.09. 

Ha en flott uke og høstferie neste uke! 

Hilsen Inger og Gry Marit 



 

 


