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TID MANDAG   TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  

08:30 -
09:00 

Frokost  Frokost  Frokost  Frokost  Frokost  

09:00 -
11:15 

UTESKOLE 
Vi fortsetter med klimakokkene 
og skoglekene.  
 
Vi går opp til gapahuken hvor 
vi blir fram til kl. 13.30. Husk 
klær og sko etter været! 
 
 
 
 
 

 Matematikk: 
Addisjon med 
desimaltall. 
 
Fruktpause kl. 
09:45-10:00. 
 
3. Montessori-
fortelling: 
Menneskets 
utvikling. 

 7. trinn: 
Kartleggingsprøve i 
matematikk. 
6. trinn: Norsk: Lese- 
og skriveoppgaver.   
 
Fruktpause kl. 10:00-
10:15. 
 
Engelsk: Løven, heksa 
og klesskapet (Narnia). 
Vi lytter til boka og gjør 
oppgaver. 

 Matematikk: 
Addisjon med 
desimaltall. 
 
Fruktpause kl. 
10:00-10:15. 
 
7. klasse: «Æ e 
mæ». De er i 
klasserommet. 
6. klasse: 
Naturfag: Livet i 
fjæra om 
vinteren. Vi går i 
fjæra. 

 Morgen-
samling. 
 
Svømming. 

 

11:15 -
11:45 

Bållunsj  Lunsj  Lunsj  Lunsj   
 

God helg! 

 

11:45 -
12:45 

Frilek  Utetid  Utetid  Utetid   

12:45 -
14:30 

UTESKOLE.   Klassemiljø: 
Oppgaver 
sammen med 
Therese. 

 Kunst og håndverk: 
Vi skal pynte gangen 
utenfor klasserommet 
med nordlys. 

 

 7. trinn: 
Kartleggings-
prøve i 
matematikk. 
6. trinn: 
Matematikk: 
Subtraksjon med 
desimaltall.  
 
Engelsk: Løven, 
heksa og 
klesskapet 
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Beskjeder:  

- Det blir uteskole på mandag, og vi blir i gapahuken til kl. 13.30. Elevene kan ha med seg bålmat og kakao. Husk å sende 

med ullklær, ytterklær og utesko etter værforholdene.  

- 6. trinn: Vi går i fjæra når 7. trinn har «Æ e mæ». Hvis noen av elevene har digitale kamera (ikke mobilen) som de kan ha 

med seg på torsdagen når vi går i fjæra, er det fint om de kan ta det med på skolen slik at de selv kan ta bilder av livet i 

fjæra. Etterpå må elevene få lagt bildene over på en minnepenn, eller sende de på mail til meg, slik at vi kan ta ut bildene på 

skolen. 

- 7. trinn: Kartleggingsprøver i matematikk. De skal til sammen ta fire prøver i matematikk. 

 

 

 

(Narnia). Vi 
lytter til boka og 
gjør oppgaver. 

14:30 -
14:45 

UKAS OPPGAVE  UKAS 
OPPGAVE 

 UKAS OPPGAVE  UKAS OPPGAVE   


