
UKEPLAN UKE 3. 
 

 MANDAG 18.01.2021  TIRSDAG 19.01.2021  ONSDAG 20.01.2021  TORSDAG 21.01.2021  FREDAG 22.01.2021  

 Uteskole        Kroppsøving  

  

Uteskole. 
 

Oppstart i klasserommet. 

 
 
Vi går opp til travbanen og 

gjør aktiviteter.  
Kanskje gå på skøyter? 

 
 

I lunsjen tenner vi bål, så 
elevene kan ha med seg 

bålmat og kakao. 
 

 
 
Ta med uteklær og sko 

etter værforhold.  
 
 

  
Oppstart på tavla. 
 
Basisfag: 
 
Vi jobber med norsk og 
matematikk. 
 
Norsk:  
Stillelesing 30 minutter 
Grammatikk 
 
Matematikk:  
Gangeprøve 
 
Subtraksjon med 
oppstilling. 

   
Oppstart på tavla. 
 
Basisfag: 
 
Vi jobber med norsk, 
engelsk og matematikk. 
 
Norsk/RLE: 
Digitale oppgaver. 
 
Engelsk: 
Story Cubes. Skriv 3-5 
korte historier ved hjelp 
av Story Cubes. 
 
 
 
 
 

  
Oppstart på tavla. 
 
Basisfag: 
 
Vi jobber med 
matematikk. 
Regnearter 
 
Kl. 09.45: 
7. klasse: «Æ e mæ» i 
klasserommet. 
 
6. klasse: Lesing og 
matematikk. Vi jobber 
med tekstoppgaver. 

  
Oppstart på tavla. 

 
 

GYM 
 
 
 
 
 

 
 

Husk å gi oss beskjed 
før kl. 09.00 om hvor 

barnet skal etter 
gym/svømming. 

 

 

 

 Lunsj. Ha med bålmat og 

drikke. 

 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 3. 
 

Praktisk info:  

- Servering av frokost alle dager fra kl. 08.30-09-00. Det blir servert grøt, knekkebrød og smørepålegg. 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. 

- Husk å sende med nye skifteklær og uteklær/utesko etter juleferien. 

- 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 

 

Aktiviteter 

  
RLE: Vi utforsker 
religioner.  
Digitale oppgaver. 

  
Kunst og håndverk: 
Tegne med 
Topunktsperspektiv og 
lær skyggelegging. 

 Engelsk:Stasjonsarb. 
Bytte halvveis. 
Gruppe 1: Finn en 
lesebok i «Library» 
(skolen). Lese/lytte i 
30 minutter. 
Spille brettspill/kort 
på engelsk. 
Gruppe 2: Høytlesing i 
grupper. Les på 
engelsk og oversett. 

 God helg! 

 

 

          


