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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 Norsk Norsk  
Planleggingsdag 

 
Fri for elevene! 

Norsk Eng 

2 Gym Norsk Norsk Matte 

3 Eng Musikk Krle/DMV/gul lunsj Øving 

4 Matte Matte Matte  
Uteskole 5  Kunst/håndverk  

6 

Ordenselev: Brage 

DETTE SKAL VI JOBBE MED DENNE UKA. 
Norsk: Øve på regla Ola Dilt 
Språkboka: Intervju. 
Matematikk: Repetisjon.  
Engelsk :  Spørreord. 
Samfunnsfag: Toleranse 
KRLE: Faste og Påske s. 113-118. 
Det er mitt valg: Jeg tar vare på kroppen min. Beslutninger. Ser på serien: Min venn 
Marlon. Diskusjon rundt vennskap. 
Kroppsøving: Nye TL-leker. Hinderløyper, ulike ballspill.  
Uteskole: Dyreliv/fugler på vinteren. Husk tursekk med drikke og litt mat, godt med klær. 
Kunst/håndverk: Lage smykker med kobbertråd og perler. 
Musikk: Elevene holder på å lære seg tonene C og D i C-durskalaen.  
Øve barnekulturdag- Mary had a little lamb. 
 
Sammenslåtte timer  

ENGLISH CORNER: 
 
between = mellom 
 
behind   = bak 
 
next to   = ved siden av 
 
on          = på 
 
where is = hvor er 
 

     

Lekser: 
Tirsdag: 
 
Norsk: Øv deg på Ola Dilt-
regla i minst 5 min.  
Ark i mappa. 
 
 
Musikk: Øv på melodien Mary 
had a little lamb.Noter i 
mappa. 
P.S: Ta med instrumentet ! 

Onsdag: 
 
                        
 
               FRI ! 

Torsdag: 
 
Norsk:.Øv deg på Ola 
Dilt-regla i minst 5 min. 
Ark i mappa. 
 
Matte: 
Gjør tre oppgaver videre i 
matteboka. 
 
P.S: Sanitetsdamene har 
gul lunsj til elevene i dag. 
Treng ikke matpakke! 

Fredag: 
 
Norsk:. Du skal kunne Ola 
Dilt-regla utenat. 
 
Bruk intervjuet du har 
laget på skolen og still 
spørsmålene. Skriv svaret 
i skriveboka. 
 
Eng: Les side 72 i 
textbook. Skriv glosene 
minst 3 ganger i gloseboka 
di. 
 

 

 

 

 

 



 
Underskrift foresatte: _____________________________________________ 
 
 
 
Info til hjemmet: 
 
Hei ! 
 
 
Flott skiaktivitet på fredag 
 
Lesekonkurransen er over og mange har bidratt veldig bra til antall sider, lest godt både hjemme og på 
skolen. Vi får høre hvem som vinner på barnekulturdagen den 20. april. Da skal også alle elevene fra 
småtrinnet på Hitra opptre. 4. trinn starter med instrumentene og de andre skal synge til. Og så blir det 
regler og dans. Tina skal fortelle hva vi skal opptre med. 
 
Mandag og tirsdag får klassen Jan som vikar. Jeg er på Trivselsleder-seminar. 
Onsdag er det planleggingsdag. Elevene har fri. 
Torsdag: Sanitetsdamene spanderer gul lunsj på oss i dag. Treng ikke matpakke. 
 
 
Hvis elevene har glemt noe på bussen, ring: Tron Ole Faxvaag tlf: 94153289. Han vet hvilken sjåfør 
som kjørte hvilken buss og hvor ting kan hentes. 
 
Husk! 

 Tirsdag og Fredag er det kantine  
 Bibliotek annenhver tirsdag.  
 Send med innesko, lurt med joggesko da kan de brukes i gymtimen og som innesko.. 
 Underskrift og egenvurdering av mål i lag med eleven til fredag.  

 
Vennlig hilsen Anne Merete  Tlf: 91753577           
 

 
LÆRINGSMÅL FOR UKA 

JEG 
KAN  

GODT   

   

JEG 
KAN 

NESTEN 

 

JEG MÅ 
ØVE 
MER 

 
SOSIALT:  
Jeg er konsentrert under øvingene til barnekulturdagen og øver 
på det jeg blir bedt om. 

   

NORSK: 
Jeg kan Ola Dilt-regla utenat. 

   

Jeg har laget gode spørsmål til intervjuene mine.    

MATTE:  
Jeg jobber godt med repitisjonsoppgavene i timen. 

   

ENGELSK:  
Jeg kan å bruke de engelske preposisjonene på riktig sted. 

   

KRLE:  
Jeg vet hva faste og fastetiden er. 

   


