
 

Temaplan for 1.- 3. trinn uke 8 
NB! Transponder sjekkes kl. 9.00 og kl. 14.00, så beskjeder som er relevant for dagen 

eller ift buss/henting, må komme hhv før og etter disse tidspunktene. 
 

 MANDAG  
17.02 

TIRSDAG 

  18.02 
ONSDAG 

19.02 
TORSDAG 

20.02 
FREDAG 

21.02 

08:30 
– 

09:00 

Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

ØKT 1 
09:00 
– 

11:15 
 

Uteskole 
 

Skiteknikk og 
organisert 

lekeaktivitet 

Norsk 1.-3.: 
Lesekurs 

Matematikk: 
1.-2. – Tallinje    

3.kl – Geometri, 
terning og prisme 

Engelsk: 
1.-2. – The family  

3.kl – At the 
breakfast table 

Norsk 1.-2.kl.: 
Leseforståelse 

3.kl: Data, skrive 
tekst inn i Word 

Matematikk:  
1.-2. – Tallinje 

3.kl – Geometri, 
omkrets 
Engelsk: 

1.-2. – The family  
3.kl – At the 

breakfast table 

Norsk 1.-3.: 
Lesekurs 

Matematikk: 
1.-2. – Addisjon og 

subtraksjon  
3.kl. – Valgfritt 

materiell 
Engelsk: 

1.-2. – Repetisjon 
fra uka  

3.kl – Repetisjon, 
quiz 

Gym 
1.-4.KLASSE 

 
Gi oss beskjed 

innen kl. 09.00 hvor 
barna skal etter 

gym. 
Vi er ferdig i 

Sortlandshallen 
cirka kl. 11.40. Da 

går vi til buss-
terminalen. Tilsyn 
på skolen til 14.45 

 

God Helg!  
11:15-
11:45 

Lunsj  Lunsj Lunsj Lunsj 

11:45-
12:45 

Utelek / friminutt 



ØKT 2 
12:45 
– 

14:45 
 

 
Vi jobber med 
loggboka og 
skriver om 

aktiviteter på 
uteskolen.  

 

Musikkstund  
 

Kulturfag – 
Eldre- og Yngre 

steinalder – 
etterarbeid   

 

Musikkstund  
 

Kunst og 
håndverk –  

Helleristninger 
 

Musikkstund 
 

Kulturfag –  
Bygninger i 

verden 

Kl. 14.30-   
14.45 

Orden i klassen Orden i klassen Orden i klassen Orden i klassen  

 

Voksne i 1.-2. Renata, Benedikte, Camilla S og Camilla J 

Voksne i 3. Hanne 

Vikarer: Sofie  

 

Ukas sang  

Har du fyr 
Ytterst i verden ytterst i vest 
Kan hende du seile di skute 
Kan hende du seile tilfeldig som gjest 
Kan hende du går dær i rute 
Uansett treng du et punkt som e fast 
Dær du frakte di skjøre last 
D e nokk at d står dær og brenn 
En trofast gammel venn 

 

 



Har du fyr 
Har du løkte langs din vei 
Har du fyr 
Et signal om riktig lei 
Ei lampe som gløde i mørke 
Og lose dæ ut og frem 
Som tar dæ bort og hjemmefra 
Men også tar dæ hjem 

Vår herre sa d når jorda vart te 
La d bli lys og d ble d 
Så sette han sol og måne og stjerne opp sånn at vi kunne se d 
Men de som han glemte i skapninges gry 
Va alle de som e dømt til å fly 
På havet i vær og vind 
Når skodde og mørke sett inn 

Har du fyr 
Har du løkte langs din vei 
Har du fyr 
Et signal om riktig lei 
Ei lampe som gløde i mørke 
Og lose dæ ut og frem 
Som tar dæ bort og hjemmefra 
Men også tar dæ hjem 

 

 

 

 

 


