
            UKEPLAN mellomtrinnet uke 49 
 mandag 2.12 Tirsdag 3.12 onsdag 4.12 Torsdag 5.12 fredag 6.12 

    5.-6. 7.tr  

1 Adventsstund   matte             øving Norsk Baking 
 
 

   matte 

Matte 

2 matte -tverrfaglig Elevundersøkelsen         svømming matte Tverrfaglig 
øving 3 Øving + lesing 

4 tverrfaglig 
Naturfag 

Mat&helse  - grp B 
Kunst&håndv. A+C 

   Tverrfaglig/gym musikk 
        gym -aking  

Juleverksted 
1130-1300 

5 

6 øving +Fysak Leksehjelp 1345-1445           Tverrfaglig God helg! 

            Slutt kl 1415                     Slutt kl 1415                   Slutt kl 1335                        Slutt kl 1415                 Slutt kl 1315  
                                                                                                   

 

 6.-7. trinn, info fra helsesøster: Tid for vaksinasjon og det er 
planlagt til mandag 9.des.  Alle har fått med skriv i dag hvor 
foreldre må krysse av for om vaksine ønskes eller ikke, 
underskrives og tas med på skolen senest på 
vaksinasjonsdagen. 

 6-.7. skal ta den årlige elevundersøkelsen denne uka, 
vedlagt følger informasjon til foreldre og foresatte om 
elevundersøkelsen. 

 Heretter kommer ukeplanene og anna info til å legges ut 
på «It’s learning». Appen kan også lastes ned på 
mobil. Link til denne læringsplattformen ligger på Tolga 
kommune sin nettside. Se eget skriv, sendt pr epost. 

 Vi har kommet i gang med å øve sanger til skuespillet. 
Det er kjempefint om elevene øver litt hjemme også. 
Lydfilene blir lagt ut på  Its learning. 
 

Denne uka på skolen: 

 Fortsetter med tverrfaglig tema, det blir hele perioden frem 
til jul.   

 Gruppe B har mat&helse, husk å ta med forkle og 
hårstrikk/buff. 
Gruppe  B og C skal har kunst-og håndverk.  Husk å ta med 
arbeid dere evt har hjemme.  

 Svømming på onsdag  
 Torsdag skal 7.trinn bake lussekatter sammen med 

småkossene i barnehagen Det blir to grupper frem til mat.  
 Torsdag blir det også denne uka aking i gymtimen. Den som 

vil, kan ta med akeutstyr. Trengs ikke dusjtøy, men gjerne 
tørt skiftetøy.  

Videre fremover: 

 Fredag 13.: 7.trinn starter dagen med å gå Lussiatog            

sammen med småkossene i barnehagen.  

 Tirsdag 17.: Adventsstund på Morabben  for 1.-7.                                    

Vi lyser opp mørketida med fakler og tar                                                

ibruk den nye gapahuken.  

 Torsdag 19.des:                                                

Julegudstjeneste/alternativt opplegg 

 

 

 
Hovedmål i  tverrfaglige timer:   

- Lære om Nelson Mandela, lage 
tidslinje over livet hans. 

- Reflektere over Mandelas 
betydning for menneskene.  

- Ta valg om hva du vil lage som 
produkt etter endt periode. 

- Bruke digitale verktøy eller andre 
redskap i utarbeidelse av produkt. 

Sosiale mål:  

Si og gjøre noe som gleder 

andre. Klarer noen å få en 

rekke i gledingsbingoen?  

Kunne samarbeide og dra nytte 

av hverandres kunnskap. 

 

 

 

INFO 

Ordenselever: 
Sondre og Jonas D 

Velkommen til Bunåva kafé. 

Mandag 2.des og mandag 

9.des kl 11-13. 

Vi selger gobrød, gulrotkake og 

blomkålsuppe med brød 

Tar også imot bestilling på 

suppe – ta med hjem 1,5 liter 

for kr 75,-. 

Ta med hjem må vi ha 

bestilling på mandag morgen 

innen kl 08 



Det blir ikke jul i år 

 

Nissefar og nissemor til Syden dro. 

De skulle på ferie og ville har ro. 

Men nå er det mørketid og kaldere vær. 

Vi lager snømenn og julen er nær.. 

 

Nissefar og nissemor er borte vekk. 

Og her står nissefar sin store sekk 

Det er leit, det er trist, 

Det er sikkert og visst. 

For det blir ikke jul i år. 

 

Nissefar og nissemor har glemt oss bort. 

De skrev ned beskjeden i et julepostkort. 

Til sol og til varme strøk, de ønsket seg dit. 

Hva skal vi gjøre, de kommer ikke hit?  


