
Arbeidsplan – UKE: 18 

Viktig info: 

• Arbeidsplaner finner du på https://elvetun.net/ og på Teams. 

• Har gjort om arbeidsplanen litt, slik at dere på forhånd vet hva neste ukes KRØ blir. 

Time/kl. Tirsdag 2/5 Onsdag 3/5 Torsdag 4/5 Fredag 5/5 Mandag 8/5 
Arbeidsoppgaver og tema på skolen: 

1-2 08.45-
10.15 

Matte: 

Kartleggingsprøve i 

matematikk 

K&H:  
 

“Kreativ fisk” 
 

Klassetur til Harstad. 
Trondenes Museum og 
Sams Lekeland. 
 
Båten går kl. 09.05 og vi er i 
retur ca. kl. 18.00. 
 
Alle må ha med matpakke til 
lunsj. På Sams lekeland får 
vi pizza (ca. kl 13.30). 
 
Denne turen er belønningen 
etter innsatsen i lese-
konkurransen i høst. 
 
De trenger ikke ha med seg 
penger, men hvis noen vil 
kjøpe noe på båten o.l. kan 
de ha med maks 100 kr. 

Matte: Stasjonsarbeid Oppstart av uka 
 
Norsk: 

3 10.35-
11.15 
 
 

Fysak: 
Husk innesko 

Engelsk: In the shop 

 

Engelsk: 

4 12.05-
12.50 
 
 

Samfunnsfag: 

“Digitale medier” s. 114-

123 om informasjon, 

falske nyheter og om 

ulike meninger og 

kommentaler. 

Gruppearbeid. 

Matte: Likninger og 

ulikheter 

Norsk: 

Lesetekster 

 

Oppsummering av uka 

5-6 13.05-
14.35 

Musikk:  KRØ: Utegym 
 

Frisbee og fotball. 
 

Husk klær etter vær! 

  

https://elvetun.net/


Lekser/husk: 
Ukeslekser:  

• Les minst 15 minutter hver dag i selvvalgt bok.  

• Leksene til fredag kan gjøres tidligere i uken, ikke lurt å “spare” alle leksene til torsdag. 

Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: Til mandag: 
Fysak: Husk innesko   Matte: Gjør oppgave  på s.  i 

oppgaveboka. Ekstra:  
 
Norsk:  
 
Engelsk:  
 

KRØ: Husk klær etter vær! 

 

  

MÅL 
Norsk: Jeg vet hva alfabetisk 

rekkefølge er. 

Matematikk: Jeg vet hva en likning 

er og øver på regne likninger. 

Engelsk: Jeg øver meg på å bruke a, 

an og the riktig. 

Sosial kompetanse: Jeg passer på at 

alle har det bra og bryr meg om de 

andre. Jeg inkluderer alle i lek. 

 

Kontaktinfo: 

Kontaktlærer:  Ingrid Solhaug Nordahl  Epost: ingrid.solhaug.nordahl@dyroy.kommune.no  Tlf: 458 36 742 

Faglærer:  Merete Higraff   Epost: merete.higraff@dyroy.kommune.no 

  Sverre Bergheim  Epost: sverre.bergheim@dyroy.kommune.no 
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