
Læringsplan mandag uke 20 

- Her kommer en plan for hva dere skal gjøre hjemme mandag, denne siste dagen med hjemmeundervisning. Vi er ikke så tilgjengelig i dag da vi rigger i stand på skolen til gjenåpning 

for 5.-7. trinn. Husk å ikke komme for tidlig på skolen, gjerne så nærme 09.00 som mulig. Vi gleder oss til å se dere tirsdag morgen klokken 09.00       

- Når du skriver i “Koronaboka” så husk og skriv dato og hvilket fag du jobber med!  

Maria: Maria.Nordvik.Saetre@faerder.kommune.no Tlf: 92 64 39 17         Are: Are.Darmo@faerder.kommune.no Mobil: 97 73 34 31 

Kristin: Kristin.riis@faerder.kommune.no   Mobil: 97 15 75 57       Matthew: Matthew.Mcgee@faerder.kommune.no Mobil:40 34 05 11 

Inger Lise: inger.lise.vasvik@faerder.kommune.no Mobil: 92 08 86 72 

Mandag 11.mai 

Økt 1  

Engelsk: 

1.Se på de britiske nyhetene:  https://www.bbc.co.uk/newsround/news/watch_newsround 
2: Logg deg inn her https://skolenmin.cdu.no/_/6-trinn/engelsk/read-5d667d83b641910040fb38a1-5d667d94b641910040fb3ba8-5d690610078e00001715c725 og les om «Monsters» ved å velge en 
tekst tilpasset ditt lesenivå (4 er vanskeligst).  
3. Svar på oppgavene underveis digitalt.  
  
Samfunnsfag: Hipp, hipp hurra! 17. mai nærmer seg, og på Salaby kan du lære om grunnloven og hvorfor vi feirer nasjonaldagen! Her finner du også en tekst om hvordan årets feiring blir litt annerledes 

enn andre. Gjør Test deg selv etter du har lest. https://skole.salaby.no/17mai/17mai-5-7  

Fysisk aktivitet og «Gleding». Få med deg hele familien til å lære den dansen, lykke til! Gøy hvis dere sender oss kontaktlærere en videosnutt av «forestillingen», på chat😊!  
https://nrksuper.no/serie/dans-til-dovre-faller/MSUM07100120/sesong-1/episode-1 

Økt 2 

Norsk: Les sangteksten «Superlim» s. 295 i tekstbok. Gjør oppgavene 1-4 s. 295. Skriv svarene til oppgavene i Klassenotatblokk- Norsk- oppgaver- Mandag uke 20. 

Matematikk:   

1.Bruk https://www.gangetabellen.net/ eller https://www.matematikk.org/trinn5-7/gangetesteren/ til å øve på den/de gangetabellen(e) som du var usikker på forrige uke. Jobb i 20 minutter.  

2.Deretter jobber du 20 minutter med Multi Smart Øving. http://multi.smartoving.no 
 
Lesestund  

Les 30 min i selvvalgt lesebok. 

Det ligger digitale bøker i Salaby, https://www.salaby.no/ 

Aftenposten jr. https://www.aftenposten.no/kampanje/aftenpostenjunior/   

eller Skolen https://skolen.cdu.no/  Feide innlogging. 
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