
         UKEPLAN mellomtrinnet uke 2 

 

 mandag 6.1 Tirsdag 7.1 onsdag 8.1 Torsdag 9.1 fredag 10.1 

 5.og 6. 7.     

1 Norsk - matte   matte engelsk Norsk Matte 

2 Matte - norsk Stasjonsarbeid 
3.-7. 

Svømming/ 
bibliotek 

Matte 
Tema 

Norsk 

3 Fysak 

4 engelsk 
norsk 

Skilek 
på 

Eriksjordet 

naturfag Musikk/ 
                gym   

Tema 

5 

6 tema Leksehjelp 1345-1445          engelsk God helg! 

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

 

 Godt Nytt År til både elever og foreldre! Vi gleder oss til å ta fatt på det neste halve 

året! 

 Vi startet forrige uke med å lese bøker og se på film fra Astrid Lindgrens verden. Dette 

vil vi arbeide med i en del norsktimer i noen uker fremover.   

 Det blir elevbedrift på 6 halve tirsdager i perioden januar – mars.  Se eget skriv. I løpet 

av denne uka skal alle elevene søke seg hver sin jobb, og det vil bli sendt med et skriv 

hjem hvor hver og en må krysse av for når det passer best med fjøsstell/gårdsarbeid.   

Vi håper på å komme i gang i neste uke, men det er litt som skal flaske seg først, så kan 

bli utsatt til. 

 Fredag 31.januar er det elevfri dag for elevene. 

 

Denne uka på skolen:  

 Tirsdag: Det har kommet en del snø og vi benytter sjansen til å starte på Eriksjordet 

med fokus på lek og aktiviteter med ski på beina. Ta med ekstra sokke – og vottebytte + 

drikkeflaske. 

 Onsdag starter vi opp med svømming.  Ta med såpe og gjerne badehette og 

svømmebriller.  Alle skal vaske seg i dusjen før det tas på badetøy.  Det er ikke 

svømmebriller til utlån, så derfor må du ta med selv om du trenger.  Vi jobber en del 

under vann, svømmebriller kan være lurt!  

Da biblioteket mangler fast bibliotekar, blir det ikke fast utlån hver onsdag, men vi har 

ordning med at vi får det til omtrent annenhver uke.  Denne uka blir det muligheter for 

å låne seg bok.  

 Torsdag er det innegym – ta med skiftetøy og dusjsaker!  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sosiale mål:  

Om noe er vanskelig, så tenk som Pippi:  

Dette har jeg ikke gjort før, så det klarer 

jeg sikkert.  

 

 

Tema: Jødedom 
Mål: Lære om hva en jøde tror på og hvilke 
leveregler jødene har.  
 
Naturfag: Lære om magnetisme. 
 

Ordenselever: 
Lona og Stella 

INFO: 


