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UKEPLAN UKE 20  

 

  

 

 

Klasseregler på Wilds 

Minne 

1. Følg de voksnes 

beskjeder 

2. Møt på tiden 

3. Rekk opp hånda 

4. Rydd opp 

5. Vær en venn 

Fag:  Læringsmål: Neste uke: 

Matte:  Vi repeterer oppstilling for addisjon.   

Norsk: Jeg kan finne fakta i tekst og fortelle andre om det jeg har funnet ut. 

Jeg kan skrive egen faktatekst. 

Faktatekst 

Naturfag/ 

Samfunnsfag: 
Jeg kan finne fakta om Bronsealderen. 

Jeg kan fortelle andre om det jeg har funnet ut.  

Bronsealder 

KRLE Jeg kan fortelle om Sokrates Nytestamentet: Peter 

Engelsk: Jeg kan fortelle på engelsk om gården og hvilke dyr som bor der.  Family 

Sosialt: Jeg følger de voksnes beskjeder.  

Musikk Jeg øver på 17. mai sang.   

LEKSE 
Mandag gjør 

du: 
Engelsk:  
Step 1: Oppgave 3 side 60 i workbook.  
Step 2: Oppgave 3 og 4 side 60 i workbook.  
 
Norsk innen fredag: Let etter informasjon om ditt spørsmål om Bronsealderen.  
Norsk innen fredag: Øv godt på øveordene: De, det, hvem, hva, hvordan, hvorfor, hvilken, 
hvor.  
Det kan være lurt å skrive de flere ganger på at kladdeark. 

Tirsdag gjør 

du: 
 Norsk: Les 15 min i biblioteksboka.  Husk å legge boka i sekken. Vi leser på skolen. 
Matte: MSØ 15min 

Onsdag gjør 

du: 
  Norsk: Les 15 min i biblioteksboka.  Husk å legge boka i sekken. Vi leser på skolen. 
 Matte: MSØ 15min 

Torsdag gjør 

du: 
 Norsk: Les 15 min i biblioteksboka.  Husk å legge boka i sekken. Vi leser på skolen. 
Har du husket å øve på øveordene? 
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Beskjeder:  
SVØMMING:  
Svømmeundervisningen fortsetter denne uken og frem til 
uke 23.  

- Når det står på planen at svømmeundervisningen 
starter klokken 08:30 må elevene møte opp ved 
inngangen til skolen klokken 08:05. Dette fordi bussen 
går klokken 08:15. 

- Når det står på planen at svømmeundervisningen 
slutter klokken 13:30 kommer vi ikke tilbake til skolen 
før 13:45. De som da skal på SFO går på SFO og de 
som ikke går på SFO går hjem.  

- Husk å ta med: Badetøy (badedrakt/badeshorts), 
håndkle og såpe. De som har langt hår må enten ha 
med strikk eller badehette.  

- Hvis det er noe du tenker vi burde vite om eller om du 
har noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt.   

17.mai. Se eget skriv. 
 
OBS! Elevene skal ha med seg pennal med blyant og viskelær hver eneste dag 
på skolen. Alle får en startblyant på skolen og den skal tas vare på. 
 
Minner om at meldinger om fravær eller andre beskjeder skal sendes på mail til alle 
tre lærere. Slik sikrer vi at beskjeder kommer frem. 
 
Tips til gode nettsider:  

- regnemester.cdu.no (gode regnestrategier).  

- skole.salaby.no/3-4/matematikk  

- Multi nettoppgaver: http://podium.gyldendal.no/mno1-4 
- Nyttige nettsider:Skolens hjemmeside: www.minskole.no/wildsminne  

- Engelsk: Stairs: http://stairs1-4.cappelendamm.no/ 

 

Med vennlig hilsen Bente, Ida, Eirik, Helene og Henriette                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Uke 20 Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag 

 
1.økt 

08.30-10.00 

Samling 

3a: matte 

3b: No/eng 

Samling 

Arbeidsprogram 

 

Norsk  Samling 

Norsk, 

Matte 

 Engelsk 

17.mai. 

Vi møtes på 

torget og går i 

skoletoget. 

2.økt 

10.15-11.15 

3b: matte 

3a: svømming 

3a: Arbeidsprogram 

3b: svømming 

3b: Matte  

3a svømming 

   

3.økt 

12:00-13:15 

/13:00 

3a: Musikk 

3b: svømming 
3a: Svømming 

3b: arbeidsprogram 

3a: Matte 

3b: Svømming 

3a: Matte 

3b: Matte 

 

Slutt:  13:15 Kl. 13:15 Kl.13:00 Kl.13:15 Kl.13.00 

Wilds Minne skole 

Læring og utvikling 

for alle. 

Du er dyktig og 

unik. 
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