
Uke 20 Mål Informasjon 

Norsk:   

• Jeg vet hvordan man kan argumentere for meningene sine.  

• Jeg vet hva det vil si å komme med en begrunnelse. 

• Jeg vet hva et motargument er.  
Matte:  

• Jeg vet hva en brøk er. 

• Jeg vet hva som er teller, nevner og brøkstrek. 

• Jeg kan regne med brøk som del av en hel. 

• Jeg kan regne med brøk som del av en mengde. 
 

KRLE:  

• Jeg kan begrunne valgene mine i etiske dilemmaer.  
 
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 hver dag. Elevene 
har fått tildelt egne områder som de skal møte opp til hver dage. Vi 
oppfordrer til at elevene går eller sykler til skolen. Elevene vil bli møtt 
ute. Vi ansatte er gruppeleder for hver vår gruppe/kohort. 

Før elevene går hjemmefra må de vaske hender. Vi ber om at barna 
møter så tett opptil skolestart som mulig. Dette for å unngå blanding 
mellom kohortene før skolestart. Elever med symptomer på 
luftveisinfeksjoner (snue, hoste, nysing, vond hals osv.) kan ikke være 
på skolen, og må holdes hjemme til de har hatt en symptomfri dag. 
Barn med kjent allergi og symptomer på allergi kan være på skolen. 
Når kohortene er inne skal de være på hvert sitt rom. Når vi spiser 
inne, spiser alle ved hver sin pult. 

Elevene må ha med: Sekk med matpakke, vannflaske, pennal, linjal 
og rett utstyr/bøker til dagen, samt en bok de kan lese i. 

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! 

Når elevene slutter på skolen: Elevene avslutter dagen på samme 
sted som de begynner dagen. Vi vasker hender med elevene før de 
går hjem. 

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, Mia. 

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

Oppmøteplass: 

RØD- Ved inngangen til kuben 

BLÅ- ved inngangen til Lilleskolen 

Klasserom: 

RØD – Kuben 

BLÅ – Lilleskolen 

Garderober: 

Alle elevene får hver sin kasse som skal stå ved siden av pulten som de skal ha jakke og annet utetøy i. 

Toaletter: 

Uteskole: Det blir uteskole hver mandag og onsdag. Vi går alle 
sammen, både blå og rød gruppe, men vi skal fortsatt holde avstand til 
hverandre. 

 
 



5.trinn toaletter i Lilleskolen (Merket med 5.trinn) og i kuben bruker de toalettet der. 

Til alle aktiviteter og overganger er det laget egne hygiene – og renholdstiltak. Vi lar alle dører til undervisningsrom stå åpne hele dagen,-dette 
for å redusere berøring av håndtak. En voksen vil ha i oppgave å vaske berøringsflater til faste tider ila dagen. 

 

 

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, samt en bok til å lese i. 

Ta med pc hvis du har lånt, samt mattebøker og norskbøker til tirsdag. I løpet av uka må du ha med alle bøker.  

 

 

Torsdag og 
fredag 

 Torsdag Fredag 

09.00 – 10.15  Vask av hender. 
Samling og informasjon om dagen. 

KH for rød gruppe 

Tema for blå gruppe 

Vask av hender. 
Samling og informasjon om dagen. 

KH for blå gruppe 

Tema for rød gruppe 

10.15 – 10.30 Pause på eget område (fotballbanen + fra storsteinen til 

tusenårshaugen) 

Pause på eget område (banene + skolegården, IKKE 
fotballbanen) 

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

Vask av hender. 
Matte for blå gruppe 
Norsk for rød gruppe 

11.30 – 12.15 Mat og pause på eget område (skolegården) Pause på eget område (fra storsteinen til tusenårshaugen) 

12.15 – 13.30 Vask av hender. 
Norsk for blå gruppe 
Matte for rød gruppe 

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


