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Tema:
Jobb med oppgavesett 1.5
under Europa Rundt på 
OneNote. Du må jobbe alene 
nå. Hvis du ikke har trukket 
land, velger du bare ett.
Jobb godt i ca. 30 min

Engelsk:
Gå til Salaby. Se link under.
Velg Practice your reading, 
og gjør 1 og 2.

Norsk:
Les i en selvvalgt bok i minst 
30 min.
Fortsett jobben med Fantasy 
historien fra mandag.

Mat og  helse:
Lag mat til de hjemme en dag 
denne uka. Eller hjelp til på 
kjøkkenet.

Tema:
Jobb videre med oppgavesett 
1.5 under Europa Rundt på 
OneNote. Ca. 30 min

Norsk: Gå til Salaby. 

Se link under.
1.Se på de ulike videosnuttene 
om skriving og om hvordan en 
forfatter jobber.
2. Velg kategorien «Å skrive 
fantasy.» Se på tipsene om 
hvordan man skriver fantasy 
historier.
3. Velg «Skriv din egen fantasy 
historie», og jobb med å lage 
din disposisjon.
4. Skriv historien på siden 
"Fantasy-historie" under norsk 
fanen i OneNote
Evt. send det til Elisabeth på 
mail. Dette skal du jobbe med i 
norsk hele uka. 
Ferdig på fredag.

Matte:
Campus Inkrement leksjon  
7.5 om brøk. Se video og 
utfør oppgaver undervegs.
Multi Smart Øving 
jobb ca 15 min. om Tid.

Tema:
Les s. 171 - 174  i Globus 

Samf. Gjør oppgave 1, 2, 

3, og 4 s. 175.  Svar i 

OneNote under Europa 

Rundt, oppg. s. 175. 

evt. på et ark. Hvis du ikke har 
boka hjemme jobber du 
videre med oppg. 1.5 
i ca. 30 min

Matte:
Campus Inkrement leksjon  
7.6 om brøk.  Se video og utfør 
oppgaver undervegs.
Multi Smart Øving 
jobb ca. 15 min. om Brøk.

Naturfag:
Se NRK serien "Den Magiske 
Kroppen" episode 5 om 
Muskler. Se link under.
Skriv 5 fakta setninger om hva 
du lærte av filmen. Skriv i 
OneNote under fanen Naturfag
side om  musklene.

Norsk:
Skriv ferdig  Fantasy historien 
som du startet på mandag.

Les i en selvvalgt bok i minst 
30 minutter.

Fysisk aktivitet:
Fysisk aktivitet ca. 15 min

Du kan gjøre noe fysisk

inne, løpe litt rundt i hagen, 

hoppe tau e.l.

Fysisk aktivitet:
Fysisk aktivitet ca. 15 min

Du kan gjøre noe fysisk inne, 

gå en tur, leke/trikse med en 

ball ute e.l.

Fysisk aktivitet:
Fysisk aktivitet ca. 15 min

Du kan gjøre noe fysisk inne,

Jogge en tur, ta en sykkeltur 

el. 

Fysisk aktivitet:
Fysisk aktivitet ca. 15 min

Du kan finne på noen 

styrkeøvelser for bein, mage 

og armer du kan gjøre inne 

eller ute.

Fysisk aktivitet:
Fysisk aktivitet ca. 15 min

Finn på noe fysisk gøy/en lek 

ute, lag en hinderbane og løp 

noen runder el.

Matte:
Campus Inkrement leksjon  
7.3 og  7.4 om brøk.
Se videoene og utfør oppgaver 
undervegs.
Multi Smart Øving 
jobb ca. 15 min. om Tid.

Norsk:
Les i en selvvalgt bok i minst 
30 minutter.
Fortsett jobben med Fantasy 
historien fra mandag.

Engelsk:
Gå til Salaby. Se link under.
Velg Library, og lytt til boken 
Pinocchio minst 30 min.

Norsk:
Les i en selvvalgt bok i minst 30 
min.

Kunst og håndverk:
Strikk videre på pannebåndet 
hvis du har det hjemme.

Ulike linker til arbeidsplan:
Norsk:   https://skole.salaby.no/5-7/norsk/forfatterskolen

Engelsk:  https://skole.salaby.no/5-7/engelsk

Matte:   https://campus.inkrement.no/

Lær om virus:  https://skole.salaby.no/laer-om-virus/laer-om-virus-5-7

Naturfag: https://tv.nrk.no/serie/den-magiske-kroppen/sesong/1/episode/5/avspille

Hjelp til innlogging OneNote    
Innlogging - OneNote (PPTX, 4 MB)

Informasjon:
Som dere ser blir det en  annerledes ukeplan/arbeidsplan i denne perioden som skolen er stengt (foreløpig fram til 26. mars).   Vi har 
prøvd å dele arbeidsoppgavene opp, slik at elevene har litt å jobbe med hver dag. Dere foresatte må selv hjelpe elevene med å
disponere tida på en god måte.  Hvis dere ikke har boka hjemme eller ikke kommer inn på OneNote eller noen av nettressursene, må 
dere bare gjøre det beste ut av situasjonen. Det er alltid lurt å lese mye norsk. Kanskje dere kan bruke tida på å automatise re alle 
delene av gangetabellen (en dag med 3 gangen og 4 gangen neste med 5 og 6… osv.) Gjerne lese og høre mye engelsk. 
6.trinn er gode på å gjøre det beste ut av situasjoner fra før, så det kommer vi også til å få til denne gangen. 
Vi er tilgjengelige for spørsmål på mail.  Gi oss beskjed hvis dere ikke får jobbet på OneNote. 
Da må vi gjøre det på en annen måte neste uke.
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Ungdata – junior undersøkelsen vil bli utsatt da den må gjøres på skolen.
Campus Inkrement i matte: Man kan logg inn på pc, nettbrett eller tlf. Tilhørighet Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Logg inn med 
Feide. Brukernavn: s08 (2 første fra fornavnet og 3 første fra etternavnet) Passord: elevene kan sitt passord selv -    Kode: 364C
Håper dere får logget inn så elevene får sett på disse små videoene. De kan se de flere ganger hvis de vil.
Referat fra foreldremøtet vi hadde 27.2-  ligger nå på skolens hjemmeside under 6.trinn, Nytt fra trinnet.
For ordens skyld: Alle utviklingssamtaler og bookede møter er avlyst inntil videre.

Skole-sms: melding til 59444203 
Eksempel: «6 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 

Mail: Elisabeth: elisabeth.kofoed.skotte@faerder.kommune.no
           Heidi:  Heidi.Rostad@faerder.kommune.no               
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