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ÅRSPLAN 

 

PERIODE 

TEMA 

UKE 
Perio

de 

KOMPETANSEMÅL 

(fra LK20) 

KJERNEELEMENTER FRA 

FAG OG TVERRFAGLIG 

TEMA 

(for perioden) 

TEMA VURDERING 

(IUP-mål, prøver, 

kartlegginger ol) 

AKTIVITETER/LÆRESTOFF/INNHO

LD 

(bøker, nettressurser, organisering 

ol)) 

34-39 34 Utforske og beskrive  

hvordan noen stoffer kan 

endre seg når de blandes 

med andre stoffer. 

Naturvitenskapelige 

praksiser og tenkemåter 

Jorda og livet på jorda 

En verden av stoffer 

  

 35   En verden av stoffer   

 36   En verden av stoffer  Fagdag valg for hele skolen! 

Barnas valg for 5.-10. trinn. 

https://barnasvalg.reddbarna.no 

VALG 37   En verden av stoffer   

 38   En verden av stoffer   

 39   En verden av stoffer   

40 HØSTFERIE 

TEMA/FAG  SKOLEÅR  

TRINN  LÆRERE  

https://barnasvalg.reddbarna.no/
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41-51 

 

MENNES

KET 

   KROPPEN   

42 TV-aksjonen 2021. Barneekteskap 

https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2021/ 

Tv-aksjonen går av stabelen 24.oktober 2021. Inntektene går i år til Plan og arbeidet mot barneekteskap.  

Vi kjører skoleløp fredag denne uken som en fagdag 

https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/undervisningsopplegg/ 

Salaby har også gratis undervisningsopplegg man kan bruke i klasserommet  

https://skole.salaby.no (bla litt ned på siden) 

43 beskrive hvordan muskler 

og skjelett fungerer, og 

knytte dette til bevegelse 

Kropp og helse 

 

KROPPEN   

44 beskrive funksjoner i 

kroppens ytre forsvar og 

samtale om hvordan dette 

verner mot sykdom. 

 KROPPEN   

45   KROPPEN   

46   KROPPEN  Bli med dansen kl 12! Hele skolen. 

47   KROPPEN   

48   KROPPEN  Valgfri fagdag på trinn/avdeling i 

desember  

52 JULEFERIE 

https://blimed.no/om-tv-aksjonen-nrk/tv-aksjonen-2021/
https://blimed.no/engasjer-deg/skoler-og-barnehager/undervisningsopplegg/
https://skole.salaby.no/
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1-7 

 

 

TEKNOLO

GI 

1 Designe og lage et 

produkt basert på en 

kravspesifikasjon. 

Jorda og livet på jorda 

Teknologi 

Bygg reis deg 

Ta vare på miljøet 

  

2 Undre seg, stille spørsmål 

og lage 

hypoteser og utforske 

disse for å finne svar. 

 Bygg reis deg 

Ta vare på miljøet 

  

3 Drøfte hvordan 

naturressurser kan brukes 

på en bærekraftig måte. 

 Bygg reis deg 

Ta vare på miljøet 

  

4   Bygg reis deg  

Ta vare på miljøet 

  

5   Bygg reis deg 

Ta vare på miljøet 

  

6   Bygg reis deg 

Ta vare på miljøet 

 Fagdag i koding/programmering 

på trinn/avdeling 

7   Bygg reis deg 

Ta vare på miljøet 

  

8 VINTERFERIE 

9-16 

 

9 Undre seg, stille spørsmål 

og lage 
Naturvitenskapelige 
praksiser og 
tenkemåter 

Se opp på himmelen   
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KONFLIKT hypoteser og utforske 

disse for å finne svar. 
Energi og materie 

10   Se opp på himmelen   

11   Se opp på himmelen   

12   Se opp på himmelen   

13   Se opp på himmelen   

14   Se opp på himmelen  Fagdag om konflikt på 

trinn/avdeling 

15 PÅSKEFERIE 

 16 Utforske og sammenlige 

ulike dyre- og 

plantearters tilpasninger 

til miljø og levesteder 

Jorda og livet på jorda 

 

Myldrende liv   

17-25 

 

17 undre seg, stille spørsmål 

og lage 

hypoteser og utforske 

disse for å finne svar. 

 Myldrende liv   
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NATURE

N 

18   Myldrende liv   

19   Myldrende liv   

20   Myldrende liv   

21   Myldrende liv   

22   Myldrende liv   

23   Myldrende liv   

24   Myldrende liv  Felles turdag for hele skolen med 

natursti (fagdag). 

 SOMMER 

 

 

 

 

 


