
 
 
 

Noen læringsmål denne uka: 
Norsk: Jeg kan fortelle om egne opplevelser og erfaringer med tid, jeg kan stille spørsmål til andres ytringer. 
Matematikk: Jeg kan løse tekstoppgaver med blokkmetoden. 
Engelsk: Jeg skriver gloser i gloseboka, og øver på disse hjemme. Vi repeterer ord og setningsmønstre. 
Sosialt: Vi øver på arbeidsro, på å være en god lytter, og ta imot beskjeder som blir gitt i klassen og ute. 

 

Mandag 27. mars Tirsdag 28. mars Onsdag 29. mars Torsdag 30. mars Fredag 31. mars 
Morgensamling 

NORSK 

 
Tema: 

Tid 
 

 Øveord:  
Påske, gul, kylling og 

egg 
 
 

MAT/FRIMINUTT 
 
 

MATEMATIKK 

 
Addisjon og 
subtraksjon 

 

Morgensamling 
NORSK 

 
Tema: 

Tid 
 

 Øveord:  
Påske, gul, kylling og 

egg 
 
 
 

MATEMATIKK 

 
Addisjon og 
subtraksjon 

 
MAT/FRIMINUTT 

 ENGELSK

 
GLOSER: 

Øv på glosene du har 
skrevet i gloseboka di. 

Morgensamling 
NORSK 

 
Tema: 

Tid 
 

 Øveord:  
Påske, gul, kylling og 

egg 
 
 
 

MAT/FRIMINUTT 
 

Ku/Hå 

 
Vi lager pynt til 

påske 
 
 

MUSIKK 

 

Morgensamling 
UTESKOLE 

 

 

Informasjon om 
turen sender vi på 

Transponder 
 

Klær etter vær, 
varm og kald 

drikke, matpakke 
og sitteunderlag. 

 
 

KRLE 

 

Påskebudskapet 

Morgensamling 
MATEMATIKK 

 
Addisjon og 
subtraksjon 

  
MAT/FRIMINUTT 

NA/SA 

 

 

Leketid 
 

 
 

Ønsker alle en 
god påske. 

 
Første skoledag 

etter påskeferien 
er onsdag 12. 

april. 
Hjem/SFO kl. 13.00 Hjem/SFO kl. 13.00 Hjem/SFO kl. 13.00 Hjem/SFO kl. 13.00 Hjem/SFO kl. 13.00 

 

Lekse til tirsdag: Lekse til onsdag: Lekse til torsdag: Lekse til fredag: 

Les 10 min – Skriv i 
leselogg det du har lest. 
Norsk: gjør side 5 i Salto 
2b. 

Les 10 min – Skriv i 
leselogg det du har lest. 
Engelsk: øv på glosene. 
Matte: Gjør side 114 og 
115 i Matematikk 2 

Les 10 min – Skriv i 
leselogg det du har lest. 
Nettvett: Gjør 
oppgavearkene (s. 11 – 
12) i heftet som ligger i 
meldemappen, sammen 
med en voksen. 

Les 10 min – Skriv i 
leselogg det du har lest. 
Nettvett: Gjør 
oppgavearkene (s. 11 – 
12) i heftet som ligger i 
meldemappen, sammen 
med en voksen. 

Epostadresser - Annette: anenic@skole.k1860.no   Lea: leaaur@skole.k1860.no 

Ukeplanen finner dere også på skolens nettside: www.minskole.no/leknes 
Kontonummer 2a: 47505828131 – Vipps: 770806 
Kontonummer 2b: 47505828174 – Vipps: 770808 
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