
Uke 13 Mål Informasjon 

Norsk:  
• Jeg leser minst 15 min hver dag.  
• Jeg vet hva en fortelling er og hva fortellinger ble brukt til.  
• Jeg vet hva en vandrehistorie er, og hvorfor de heter vandrehistorier.  
 
Matte:  
• Jeg kan bestemme passende måleenhet ved praktisk lengdemåling.  
• Jeg kan regne mellom vanlige lengdeenheter som mm, cm, dm og m.  
 
KRLE:  
• Jeg kan lage en digital presentasjon om kunst eller moskeen i islam.  
 
Engelsk  
• I can use (A and an) correctly.  
 
Tema  
• Jeg vet hvor det første livet oppsto.  
• Jeg vet at verdens skapninger deles inn i ulike riker.  
• Jeg kan forklare fotosyntesen.  
• Jeg vet hvordan planter får tak i lys og vann.  
 
Pals/ART: OMSORG  
• Jeg sender hyggelige meldinger til de jeg er glad i.  
• Jeg er sosial og viser omsorg gjennom kontakt på telefon/internett  
• Jeg hjelper til hjemme.  
• Jeg tenker på positive ting i livet mitt gjennom takknemlighetsboken. 

 
Kontakt oss ved behov:  

Hei! 
 
OBS! 
Det er ganske mange som ikke gjør alle oppgavene på AP i løpet av 
dagen. 
Vi lurer på hva som er årsaken til dette og kommer til å snakke litt med 
de hjemme og evt deg når vi ringer rundt til dere i løpet av uka. 
 
Det er viktig at dere melder i fra om dere ikke klarer å komme inn i teams 
eller OneNote. 
 
Du må gå til Microsoft Office 365:  https://www.microsoft.com/nb-
no/education/products/office. 
Du logger inn med eposten din som er: s09(dine bokstaver)@v-man365.no. 
Passordet er det samme. 
Da vil du også ha tilgang til Teams og kan chatte med lærerne hvis du har 
spørsmål, eller du kan få oppgaver i Teams i løpet av de neste ukene. 
 
 
 
 
Her er også kontaktinformasjon til helsesykepleier og alarmtelefonen om noen 
føler behov for dette: 

Torhild (helsesykepleier): 40911931 
Alarmtelefonen for barn og unge: 116111 nettsiden finner dere her: 
https://www.116111.no/ 
 

Epost: 

https://www.microsoft.com/nb-no/education/products/office
https://www.microsoft.com/nb-no/education/products/office
https://www.116111.no/
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Thor.Erik.Solberg@faerder.kommune.no 
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Engelsk Bruk 20 min lesing på linken under. Fortsett der du sluttet forrige uke. 
 
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/practise-your-reading 

 

 

 Fag Torsdag 
Norsk Gå inn på Salaby Kanal S, Biblioteket. Der ligger det mange bøker du kan kose deg med. Les minst 15 minutter hver dag. Det er 

mange bøker der, så du kan gjerne lese mer. Du kan selvsagt lese i en helt vanlig bok i stedet, om du vil det. 
 

Les i Kaleido grunnbok s. 41-43. Svar på oppgavene som står i OneNote under fanen Norsk, på siden uke 13, torsdag.  

Dette blir også lagt som oppgave i Teams, for de som strever med å få ting på plass i OneNote. Da finner du det under 

Oppgaver, på samme sted du fant takknemlighetsdagbok, engelskprosjekt og utviklingssamtale. 
 

Tema Forsett med oppgavene fra mandag. Hvis du er ferdig så jobbet du godt på mandag. 

Livet på jorda. Se på denne korte filmen: https://www.nrk.no/video/233332 
Les s.168 - 175 i Gaia naturfag, og gjør oppgavene som ligger i OneNote under Tema - Livet på jorda. Ta kontakt om dere ikke 
kommer inn i OneNote så skal jeg sende oppgavene på mail. 

Uteskole Tilbring mye tid ute i dag. Finn kvister med små blader på som du kan ta med inn og sette i vann. Om få dager kommer de blader på 
dem, det er koselig å ha til påske. Ta gjerne bilde av kvistene og send til oss. Det er supert vårtegn.  

Fysisk aktivitet 
 
 

Utfordring: Aktivitetssirkel 
Gjennomfør en treningsøkt hjemme med familien din. Gjør hver av øvelsene i skjemaet 
under i ett minutt med 30 sekunders pause mellom hver øvelse. Gjenta dette to eller tre 
ganger. Lykke til! 
Tips: Sett gjerne på god musikk for ekstra motivasjon! 
Øvelse 1 Høye kneløft 
Øvelse 2 Legg deg ned på magen og reis deg opp igjen (burpees) 
Øvelse 3 Planken 
Øvelse 4 Push ups 
Øvelse 5 Tåhev 
Øvelse 6 Hoppende utfall 

Husarbeid Det er sikkert på tide med støvsuging igjen. Hjelp til med å støvsuge et sted det trengs. 
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