
Fag Tema Mål

Norsk Rettskriving og 
leseformål 

Jeg kan bruke leseklokka før jeg leser. 

Matematikk Husker du? Jeg kan repetere hoderegningsstrategier i addisjon 
og subtraksjon. 

English A Day in My Life

The Alphabet

I can say my phone number and my home address.

I can spell my address in English. 

Naturfag Myldrende liv Jeg kan beskrive en næringskjede. 

Samfunnsfag Tiden og Verden Jeg vet hvordan vi kan måle tid.

KRLE Filosofi og etikk Jeg vet hva det vil si å stjele. 

Uke 34: Mandag 20. august – fredag 24. august

Ukens øveord

addisjon         subtraksjon 

multiplikasjon    divisjon

Ukens PALS: Ansvar, omsorg 
og respekt. 

• Jeg sier hei til de jeg møter på 
min vei. 

• Jeg lar andre være med på leken. 



Lekser uke 34

Leselekser: Husk at du skal lese minst 20 minutter hver dag.

Norsk

Bokbind: Sett bokbind på alle bøker innen fredag. Minner om at 

bokbindet ikke må teipes fast i bokens perm.

Leselekse i Kaleido: Les teksten Lekser er kjipt på side 12,13 og 14. 

Snakk om spørsmålene på side 15 med en voksen. 

Matematikk

Skrivelekse: Forklar med egne ord hva ukens øveord betyr.

Radius: Gjør side 8 og 9. 

English

1. Practice saying your phone number aloud in English.

2. Practice spelling you home address aloud. 

Informasjon til foresatte

Første skoleuke: Vi starter med vanlig skole fra tirsdag. Skolestart 08:45.  

Foreldremøte: Velkommen til foreldremøte torsdag 30. august kl. 17:30. Se eget skriv 

for påmelding. 

Kroppsøving: Alle klassene har utegym denne uken. 

Tur: Fredag 24. august drar vi på tur ca. 09:30 og ut dagen. Husk klær etter vær, 

matpakke, drikke og sitteunderlag. 

Innesko: Husk at alle må ha innesko.

Skolemelk: Skolemelk/juice/smoothie kan bestilles på skolelyst.no. Se informasjon i 

portalen. 

Hodeluskampanje: Folkehelseinstituttet skal gjennom en spørreundersøkelse kartlegge 

forekomst av hodelus, rutiner for håndtering av hodelus samt kunnskap om hodelus i 

norske barnefamilier. Alle vil få med seg en konvolutt hjem med mer informasjon. 

Sommerles: Husk å levere sommerles innen fristen. 

Definisjoner: 

Næringskjede: 
Alle dyr må spise for å overleve. Vi kan lage en oversikt over hvem som spiser hva. 
Denne oversikten kalles en næringskjede. 


