
Uke 22. Rød gruppe  
 25 – 29 mai. 
 

Thale: skothkve@v-man365.no   Cillia: skociare@v-man365.no Johnny: 

johnny.kvaale.bjerk@faerder.kommune.no  

Helsesykepleier: Liv Holsen TLF: 91 52 42 15 liv.holsen@faerder.kommune.no   
SkoleSMS: Ved fravær send SMS med kodeord: 3, f.eks.: «3 Kari er syk i dag. Hilsen Per» til  
59 44 42 07 daglig før 08:15.  
 

 

Informasjon: 

• Denne uken skal rød gruppe ha Cillia 
hele uken. Vi starter kl 08.30 hver dag.  

• Vi har gjort noen endringer på 
gruppene; Julius, Maiken og Nicoline 
går til sort og hvit gruppe, mens 
Agnes, Sara og Sindre kommer på rød 
gruppe.  

• Vi går på tur til en plass i nærområdet 
HELE onsdag.  

• Vi skal gjennomføre kartleggingsprøve 
i engelsk på torsdag. Prøven blir 
gjennomført på pc. Vi skal i forkant av 
prøven logge oss inn og ta en 
eksempelprøve. Da får vi sjekket at 
utstyret virker, elevene får prøvd ut 
en elektronisk prøve, og de blir litt 
tryggere før selve prøven.  

• Vi skal jobbe i Multi 3b på skolen. 
Noen kommer til å få den med hjem 
med lekser, mens andre skal jobbe på 
multi smartøving. Send mail til Cillia 
hvis dere lurer på noe.  

• Sommerles starter 1 juni. Se link for 
mer info; https://sommerles.no/ 
 

Mål for faget: 
Norsk: Jeg kan skrive en bokanmeldelse. Jeg kan 
anbefale en bok for mine medelever før Sommerles 
begynner.  
Matematikk: Jeg øver meg på den lille gangetabellen. 

Jeg jobber så godt jeg kan i timene.  

Jeg spør læreren min dersom jeg lurer på noe.  

Engelsk: Jeg kan ta en kartleggingsprøve på pc.  

Jeg kan logge meg inn på elev.udir.no.  

Sosialt: Jeg kan holde meg til den gruppen jeg har rom 
sammen med og jeg følger smittevernregler – også på 
uteskole. 
 
 

 

SOMMERLES.NO 2020 

STARTER 1. JUNI 

 
 

 

Lekser: 

Til Hva 

UKELEKSE:  MATEMATIKK: Gjør markerte sider i Multi 3b ELLER jobb 90 minutter på 

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving i løpet av uken.  

Norsk; Les 20 minutter i stilleleseboken din.  

Engelsk: Øv på ukas gloser; behind- bak, in front of – foran, beside – ved siden av, 

under – under, on top of – oppå.  
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  Mandag  Tirsdag  Onsdag           Torsdag        Fredag 

08.30 
08.45 

Vask av hender  
og plass  

Vask av hender  
og plass  

Vask av hender  
og plass  

Vask av hender  
og plass  

Vask av hender 
Og plass 

08.45 
09.20 

 
Matematikk 

  
Matematikk 

 
Tur  

Engelsk 
Kartleggingsprøve 

   

    
Kroppsøving 

09.20 Friminutt  Friminutt    Friminutt   

09.45 
10.30 

 
Matematikk 

  

 
Norsk 

   
Matematikk   

 
Kroppsøving 

10.30 Vask  Vask  
 

Vask  Vask 

10.45 Spising  Spising  
 

Spising  spising 

11.00 Friminutt  Friminutt  
 

Friminutt  Friminutt 

11.30 Vask  Vask  
 

Vask  Vask 

11.45 
12.30 

 
Engelsk  

 
Norsk 

 
  

Matematikk  
Arbeidsblomst 

12.30 Vask Vask  Vask Vask 

12.45 Friminutt  Ferdig kl 12.45.  
 

Friminutt  Friminutt 

13.00  
Engelsk  

   
  

Norsk  
Blomst 

13.50 -  
14.00  

Vasking av plass    
 

Vasking av plass  Vasking av plass 
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