
           UKEPLAN mellomtrinnet uke 42 
 mandag 14.10 tirsdag 15.10 onsdag 16.10 torsdag 17.10 fredag 18.10 

1 Norsk               Norsk      Engelsk            Tema Psykisk helse 

2 Matte  
Tema 

Matte 
Norsk 

    Stasjonsarbeid 
          (Se under) 

  Turnéorganisasjon 

   Se med hendene 

Norsk 
 3 

4 Fysak  
Naturfag 

Mat&helse  - grp A 
Kunst&håndv. B+C 

         Naturfag 
 

Musikk/ 
gym med skift 

Tema 

5 

6 Engelsk Leksehjelp 1345-1445           Engelsk God helg! 

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

 

 Ta med joggesko til å ha i innegym. (Kan godt bruke joggeskoene fra i sommer, -men vask 

dem først.)  Det blir innegym fremover, det vil bli gitt beskjed hvis det blir ute. 

Denne uka på skolen:  

 Tirsdag og onsdag:  Samarbeidstimer med barnehagen. Det er denne og neste uke. 

Elevene deles i 4 grupper, og har hver sin økt med ulike opplegg i barnehagen.  

 Tirsdag:  Nå starter vi med  mat og helse og kunst- og håndverk på tirsdager. Det er satt 

opp tre faste grupper, og det vil rullere så hver gruppe har mat og helse hver tredje uke. 

De to andre ukene er det kunst-og håndverk.  Første gruppa som skal ha mat & helse er 

gruppe A.  Se oversikt over grupper på eget ark. 

 Onsdag:  Stasjonsarbeid:  En stasjon med norsk (oppgaver til leselekse), matte (prøva «alle 

teller» og en stasjon med gym uten skift.  

 Torsdag:   Vi får besøk av turnéorganisasjonen med kunstutstillingen «Se med hendene»   

Elevene får både se, lytte og modellere i leire.  

Husk gymklær og dusjsaker!  

 Fredag markeres Verdensdagen for psykisk helse, ved at psykiatrisk sjukepleier Elin Eggen 

fra Tolga kommune kommer og viser en film og serverer noe biteti. (Verdensdagen var 

den 10.oktober, men da hadde vi jo ferie). Infoskriv sendt pr. mail til foreldre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                God høstferie!  

Tema:    
Nettvett  

 Vi arbeider med heftet «Vær smart, ta gode valg»  Fokus denne uka er sikkerhet, 
deling og reklamepåvirkning.  

 Mål:    Tenke over, diskutere og bli mere bevisst godt nettvett.  
 
TV-aksjon  

 Pengene som samles inn gjennom den årlige TV-aksjon går i år til CARE.   
 Mål:  Vite hva CARE bruker pengene til;   De jobber for at fattige kvinner i 

noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, 
bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt i samfunnet. Aksjonen i år 
skal gi 400 000 kvinner mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin 
familie. 

 
 

Ordenselever: 
Mathias og Thor-Arne  

Sosialt mål: 

Jeg snakker fint til alle, både på nett og ellers. 

 

 

INFO 


