
Oversikt over tema, arbeidsoppgaver og læringsmål.  
 
 
Krle/Kunst/Norsk:  
På mandag og tirsdag i denne uka gjør vi oss ferdig med mini prosjekt i Krle, kunst og håndverk. 
Vi lager ferdig et mini bilde med inspirasjon fra glassmalingskunsten i Nidarosdomen. 
Læringsmål:  
Jeg kan lage kunst med geometriske former inspirert av glasskunst fra Nidarosdomen. 
 
 
Norsk: «Operasjon Svartskog» 
 Har du lest ferdig boka «Operasjon Svartskog»? Hvis ikke: Begynn på et av de to siste kapitlene i boka.  
Hvor mye tror du selv at du klarer å lese på 5 dager? 
 Om du ikke klarer å lese ferdig boka i denne uka, håper jeg du leser den ferdig i sommer.  
Læringsmål: Jeg kan lese ferdig en bok jeg har begynt å lese i. 
 
 

 



 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Valgfri aktivitet. 
Elevene har 10 stjerner. 

Rydding av klasserom, 
garderobe og hyller. 

 
 

 
 
 

FRI 

Uteskole 
Tur til Sommestadvatnet 
hvis godt vær. Husk vann 
og en sportsbar.  

SISTE skoledag før 
sommerferie. 
Vi drar til Reksafjæra.  
 
Ta med egen bøtte og 
spade. 
Det blir mulighet for 
grilling på engangsgrill. Ta 
også med en liten 
tursjokolade eller kjeks. 
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3 UTEAKTIVITET 
MÅLTID: 10.30 

UTEAKTIVITET 
MÅLTID: 10.30 

4 Prosjekt i «Krle/kunst» Prosjekt i «Krle/kunst» FILM 
1.-4.trinn ser film 
sammen. Ta med en liten 
pose potetgull, ½ l flaske 
brus og litt godteri. Husk: 
Det er ikke lov å dele. 
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 *Elevene har spart 10 stjerner fra før uke 11. De får valgfrie timer på mandag i de to første timer. 
*På tirsdag har vi ryddedag i de to første timene.  
sender med elevene alt av klær og bøker hjem denne dagen.  
*På mandag og tirsdag jobber vi oss ferdig med tverrfaglig prosjekt i Krle, kunst og håndverk. 
*Torsdag tar vi en tre timers tur til Sommerstadvatnet, hvis godt vær. Jeg sender ut melding til dere om det blir bading. 
Denne dagen ser vi også film sammen med 3. og 4. trinn.  Alle får ha med seg noe godt å spise og drikke denne dagen. Se ovenfor. 
*På siste skoledag drar 1.-4.trinn i Reksafjæra. Ta med de tingene som står ovenfor. 
*På RIKT opplæring har elevene gjort en fabelaktig innsats. Nå skal det sies at alt arbeidet elevene, dere og jeg har gjort sammen i 
Kidspiration har gitt resultater. De er meget trygge på bruka av appen og det vistes godt når vi hadde øveoppgaver fra RIKT! De har også 
fått jobbe litt mere med Book creator og en Tegnebrett app. Tegnebrettappen har de ikke enda, men vi er lovet at den skal komme til 
høsten.          *Læringsbrett skal leveres inn før sommeren fordi de skal oppdateres med apper o.l. 
Da gjenstår bare å takke for et kjempefint skoleår!! Det har gått utrolig fort og jeg er så stolt av arbeidsinnsats, stå på humør, humor, 
glede, motivasjon og ikke minst hvordan elevene tar vare på hverandre. De har fulgt hverandre tett dette året og har blitt gode venner 
og leiker kjempefint sammen. Vil rette en kjempestor takk til dere foreldre også for et fantastisk samarbeid!! Det har vært en glede!!  

 


