
 

Uke 23 Mål Informasjon 

Norsk:   

• Jeg vet at en sak har mer enn en side. 

• Jeg vet hvordan en argumenterende tekst er bygd opp.  

• Jeg kan skrive en argumenterende tekst. 

• Matte:  
• Jeg kan finne likeverdige brøker. 

• Jeg kan utvide en brøk. 

• Jeg kan addere og subtrahere brøker 
 

Engelsk 

• I know the name of all of the Personal Pronouns 
 

Pals/ART: OMSORG  
• Jeg sier hei på en hyggelig måte til ALLE klassekameratene mine, 

ikke bare vennene mine. Husk å holde avstand!  
• Jeg tar reglene for avstand og hygiene på alvor, og viser på denne 

måten at jeg tar hensyn til de som kan bli veldig syke. 
 

Kontakt oss ved behov:  

Oppmøte:  

Skoletiden vil være fra kl. 09.00-13.30 tirsdag og onsdag denne uka. 
Det er uteskole onsdag. Da er det også besøksdag for nye 
førstetrinnselever, så vi ber om at elevene møter opp direkte på 
Munkodden kl. 09.00 på onsdag.  Torsdag skal elevene være på 
skolen 8.30-14.15 og fredag er skoledagen 8.30-14.00. 

 

Før elevene går hjemmefra må de vaske hender. Vi ber om at barna 
møter så tett opptil skolestart som mulig.  

Elevene må ha med: Sekk med matpakke, vannflaske, pennal og rett 
utstyr/bøker til dagen.  

Når eleven blir hjemme: Gi oss beskjed så tidlig som mulig slik at vi 
kan planlegge dagen, helst før 08.15. Det er også sånn at dersom 
gruppeleder er syk og vi ikke får tak i vikar må elevene i den gruppen 
holdes hjemme. Men; om vi får beskjed tidlig nok om barn som blir 
hjemme kan vi omorganisere slik at vi forhåpentlig unngår akkurat 
dette! 

Epost: 

Kari.M.Rosbak@faerder.kommune.no  

Karianne.Thorvaldsen@faerder.kommune.no 

Elina.Sagen.Bjorvik@faerder.kommune.no 

Sissel.Maaren@faerder.kommune.no 
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Gruppe/kohortinndeling: 

NAVN gruppe (rød): Kari: Thomas, Junior, Vilde, Jenny, Ville, Emil HN, Peder, Emil LH, Renas, Yaro, Aurora, Pia, Eline, Kristina, Erle,   
Karolina, Arnas, Nikolai, Eskil, Julia. 

NAVN gruppe (blå): Karianne: Frikk, Mathilde, Lineah, Hauk, Timian, Lukas, Herman, Nikolas, Justin, Malene, Sofie, Sara A-H, Mia, Emilie, 
Anthony, Telma, Oda, Elias, Mille, Sara BS, Aleksander. 

 

PS! Hvis du klarer å gjøre alt av arbeid på skolen, så blir det ikke noe lekser. Hvis du ikke får gjort det du skal på skolen, så må du gjøre det hjemme i 

lekse. 

Alle MÅ ha med pennal med alt av utstyr, blyanter, blyantspisser, viskelær, linjal og farger. 

 

 

Onsdag er det uteskole. Møt opp på Munkodden kl.09.00 med klær etter vær og matpakke og drikkeflaske i sekken. 

 

 



 

 

Torsdag Fredag 
08.30 start 
Vask av hender 
Gjennomgang av dagen 
Norsk for rød gruppe 
Matte for blå gruppe 

08.30 start 
Vask av hender 
Gjennomgang av dagen 
Tema for blå gruppe 
Norsk for rød gruppe 

Pause gressbane + skolegården Pause banene 

Vask av hender 
Norsk for blå gruppe 
Matte for rød gruppe 

Vask av hender 
Norsk for blå gruppe 
Tema for rød gruppe 
Norsk for blå gruppe 

Mat + Pause skogen Mat + Pause gressbanen + skolegården 

Vask av hender 
Arbeidsprogram i begge grupper 
 

Vask av hender 
Engelsk for blå gruppe 
KH for rød gruppe 

Pause banene Pause skogen 

Vask av hender 
Arbeidsprogram i begge grupper 
Vask av pulter og takk for i dag 
14.15 slutt 
 

Vask av hender 
Engelsk for rød gruppe 
KH for blå gruppe 
Vask av pulter og hender og takk for i dag. 
14.00 slutt 
 

 Tirsdag 
09.00 – 10.15 Vask av hender 

Gjennomgang av dagen 
Engelsk for både rød og blå gruppe. 

10.15 – 10.30  Pause fra storsteinen til tusenårshaugen. 

10.30 – 11.30 Vask av hender 
Norsk for blå gruppe 
Matte for rød gruppe 

11.30 – 12.15 Mat + Pause på banene, men ikke 
gressbanen. 

12.15 – 13.30 Vask av hender 
Norsk for rød gruppe 
Matte for blå gruppe 
Vask av pulter og hender og takk for i dag. 


