
Uke 17    Ordenselever: Ingrid og Elvira  

 

Endelig! Vi hadde 11 med mer enn 95 av 100 på gangetest. Da kan vi bruke tid på andre 

ting. 

 

Vi forbereder oss på kartlegging, og kommer til å gjennomføre elevsamtaler. 

  

OBS! Det blir lekser hver uke fremover. Denne uka i norsk, musikk og engelsk. Se på 

baksida av ukeplanen. Elevene har muligheten til å gjøre alle leksene i plantimen på 

mandager.  

 saskia.gout@balsfjordskolen.no           tore.larsen@balsfjordskolen.no 

                90265345                                                      911 36 837 

Fag På skolen: 

Norsk Elevene jobber med rettskriving og leseoppgaver på SkolenMin, 

Skolen.cdu, har delt ulike oppdrag. Rettskriving og leseforståelse.  

Matematikk Geometri. Tredimensjonale figurer. 

Areal av overflate, volum og beregning av volum med Geogebra. 

Flere ligger an til å fullføre dette arbeidet denne uka. Jobber maks for å 

få til dette. 

 

Hjemmeleksen i perioden vil bli trening på multiplikasjon, 1-10 

Engelsk Vi skal finne utdrag fra engelske bøker å lese i kor. Vi begynte på en 

tekst om Rumpelstilskin. Fortsetter å trene på denne slik at den kan 

framføres med innlevelse. 

 

Så har vi noen logikkoppgaver på engelsk etter hvert. 

KH -  
fredager 

Vi maler vårbilder.  

Kroppsøving - 
onsdager 

Innegym. 

Grunnleggende om volleyball 

Musikk -  
 

Finne en sang å synge. Evt. som kan synges og spilles. 

KRLE 
 

Vi leser i boka “Våg å være”. Temaene denne uka er “Å være pårørende 

som barn” og “Å takle motgang”  

Samfunnsfag Elevene lærer om kropp og samfunn.  

De jobber med egenvalgte tema fra “Livet fra start til slutt”, som de 

fleste lager gjennom en PowerPoint-presentasjon. Vi gjør også noen 

sosiale aktiviteter for å bidra til et godt klassemiljø.  

Naturfag -  
onsdager 

Samfunnsfagprosjekt gjennomføres med selvstendig arbeid, slik at 

elevsamtaler kan gjennomføres. 
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Lekser uke 17 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 
 

 Norsk, delt av lærer: Musikk, Skolen min 
Delt av lærer 

 Engelsk, Les og øv 
på Rumpelstilskin, 
Din rolle. 

Norsklekse. Gjør 
disse oppdragene fra 
SkolenMin: 
“Dobbel konsonant” 
“Stumme bokstaver” 
“Øv på tegnsetting” 

 

    

    
 


