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Uke: 4 Mandag 23.01 Tirsdag 24.01 Onsdag 25.01 Torsdag 26.01 Fredag 27.01 
08:30-
09:00 

Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 
1. 

øk
t 

Uteskole halv dag 
 

Vi går til gapahuken. Vi 
skal lage kullstifter. 

 
Det er meldt mye regn, 
så send med regnklær 
og ekstra skifteklær til 

2.økta 
 

Det blir bål i lunsjen 

Lese i lesekursheftet 
 
Norsk og engelsk: Jobbe 
med lesekurs 
 

Basisfag (norsk, 
matematikk og engelsk) 
 
Jobbe med arbeidsplan 

Lese i lesekursheftet 
 
Norsk og engelsk: Lesekurs 
 

Basisfag (norsk, 
matematikk og engelsk) 
 
Jobbe med arbeidsplan 

 

 
Bruk hue: 
«Sladrehank». 
Undervisningsopplegg om 
mobbing og utenforskap 
 
Samlesing med 1.-2.-trinn 
kl. 10.30 

 
Engelsk: Body functions 
 
 
Klassens time. De som 

vil kan ta med seg 
brettspill 

 
 

Skolen ferdig kl. 12.00 
 

11:15-12:45 Lunsj og utetid Lunsj og utetid Lunsj og utetid Lunsj og utetid God helg! 
 

 

2.
 ø

kt
 

  
Kunst og håndtverk 

 
Vi skal tegne bilder med 
kullstiftene vi har laget 

 
 

 

 
 

Gym 
 

 

 

 
Bruk hue: 
«Sladrehank». 
Undervisningsopplegg om 
mobbing og utenforskap 
 

Elevkveld på skoen  
kl. 17.00-19.00 

 
Lese i lesekursheftet 
 
Norsk og engelsk: Lesekurs 
 

Basisfag (norsk, 
matematikk og engelsk) 
 
Jobbe med arbeidsplan 
 

 Skrive logg for dagen Fylle ut dagens 
arbeidsplan 

Fylle ut dagens 
arbeidsplan 

Fylle ut dagens 
arbeidsplan 
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Beskjeder: 
• Lesekurs i norsk og engelsk. Elevene får leselekser med hjem som dere foreldre må høre dem i. Dere må signere i heftet at dere 

har hørt barna i lesing, og sørge for at barna har med heftet på skolen hver dag. Oppgavene i heftet skal gjøres på skolen. 
Kurset skal vare i 5 uker. Denne uka får de tekst både i norsk og engelsk. 

• Vi fortsetter med individuelle arbeidsplaner for elevene. I planen får de arbeid i norsk, matte og engelsk som de skal jobbe med 
gjennom hele uka. De som trenger å øve ekstra på noe, vil også få litt lekser med hjem.  

 

 

 


