
UKEPLAN UKE 11. 
 

 MANDAG 15.03.2021  TIRSDAG 16.03.2021  ONSDAG 17.03.2021  TORSDAG 18.03.2021  FREDAG 19.03.2021  

 Uteskole        Kroppsøving  

  

Uteskole 
 

Oppstart i klasserommet 
 

Skiaktiviteter i skogen 
rundt gapahuken. 

 
 

Vi går til gapahuken i 
lunsjen og lager pizza 

på bål.  
 
 
 
Ta med SKI, uteklær og 

sko etter værforhold 

  
Oppstart på tavla 
 
Basisfag: 
 
Vi jobber med norsk og 
matematikk 
 
Norsk:  
Stillelesing i egen bok 
 
Skriveoppgaver 
 
 
Matematikk:  
Divisjon og ligninger 

   
Oppstart på tavla 
 
Basisfag: 
 
Vi jobber med norsk og 
matematikk 
 
Norsk:  
Stillelesing i egen bok 
 
Vi arbeider med 
Verdensdelene 
 
 
Matematikk:  
 
Divisjon og ligninger 

  
Oppstart på tavla 
 
 
6. klasse: Mat og helse 
 
 
 
7. klasse:  
Faglig fokus 
 
«Æ e mæ» kl.10.00-
11.00. 
 
 

  
Oppstart på tavla 
 
Norsk:  
Stillelesing i egen bok 

 
 

SVØMMING 
 

 
 
 

 
 

Husk å gi oss beskjed 
før kl. 09.00 om hvor 

barnet skal etter 
gym/svømming. 

 

 

 Lunsj. Ha med drikke og 

evt. bålmat for de som 

ønsker det. 

 Lunsj. Ha med vanlig 

matpakke og drikke. 

 Lunsj. Ha med vanlig 

matpakke og drikke. 

 Lunsj. Ha med vanlig 

matpakke og drikke. 

  

Lunsj kl. 11.30. Skolen 

ferdig kl. 12.00. 

 

 

 Frilek  Utetid  Utetid 

 

 Utetid   



UKEPLAN UKE 11. 
 

Praktisk info:  

- Servering av frokost alle dager fra kl. 08.30-09-00. HUSK AT DE SOM KOMMER TIL SKOLEN RETT FØR KL.09.00, MÅ SPISE FROKOST 

HJEMME. Elevene får også servert frukt tidlig på dagen. 

- Minner om tilbudet fra skolelyst.no der dere kan legge inn bestilling på skolemelk, juice, grøt ol. Der kan dere enkelt legge inn eller 

endre bestillinger. 

- Vi må få beskjed om hvor elevene skal etter skolen innen kl. 14.30 mandag-torsdag, og kl. 09.00 fredag. 

- På uteskole på mandager har vi alltid bål i lunsjen, så elevene kan ha med seg noe og grille hver gang, om de ønsker. Det er også 

alltid lov til å ha med kakao eller saft disse dagene. Særlig nå på vinteren er det godt med noe varmt å drikke. 

- VIKTIG! Elever i 6. og 7. trinn skal KUN bruke inngangen fra parkeringsplassen, og de skal KUN bruke toalettene nede i kjelleren 

ved sløyden. Dette for å ivareta smittevernet på skolen. Vi ber om at elevene vasker hender når de kommer til skolen og før de 

drar fra skolen, for å dempe evt. smittespredning. 

 

Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt.  

Hilsen Christine, Lasse og Bendik. 

 Uteskole 

 

Kl. 14:00 er vi tilbake i 

klasserommet og skal 

skrive logg for dagen. De 

som ikke gjør det på 

skolen, får det i lekse 

hjemme. 

  
Samfunnsfag: Verden. Vi 
arbeider med 
verdensdeler. Elevene 
lager PP-presentasjon om 
ulike verdensdeler som 
skal presenteres for 
hverandre  

  
Kunst og håndverk: 
Arbeide videre med 
gipsmaskene. 
 
 

  
Engelsk: Australia.  
 
gloseprøve 
 
 
 
 

 God helg! 

 

 

          


