
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! 
 
Nå skal du jobbe med fagene du vanligvis har på skolen på fredag. 
 
OBS! 
Fra mandag av så vil vi at alle skal være inne på teams kl.09.00. Da 
kommer vi til å kalle dere inn til et møte via video eller lyd samtale. Der 
skal vi sjekke at alle er innlogget, og vi kommer til å forklare dagens 
oppgaver. 
 
Slik kommer du inn i OneNote og Teams 
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. 
 
Norskoppgavene er så flotte fra mange av dere, og jeg vil prøve å 
kommentere alle etter hvert. Svarer du i Teams, vil kommentaren komme opp, 
tror jeg. Svarer du i OneNote, må du gå inn på gårsdagens oppgave for å se 
kommentarene mine.  
 
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/ 
 
 
Vi har ringt hjem til noen av dere. De som ikke har fått en telefon enda prøver 
vi å få tak i i dag.  
 
Ønsker alle en riktig god helg! 
 
 

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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 Fag Fredag 
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. 
  
Les i Kaleido tekstbok s 140-142. 
"Den forunderlige historien om kua som falt ned fra himmelen".Gå inn på OneNote norsk uke 13 fredag, eller på Teams – oppgaver 
norsk uke 13, fredag, og gjør oppgavene som står der.  

Engelsk Jeg ønsker at dere skal skrive ned syv fullstendige setninger hvor dere bruker (A eller An). 
Skriv oppgavene I et word dokument. Det er viktig at dere noterer hvilken dag og dato dere gjør oppgaven. Husk å lagre da jeg 
kommer til å be om innlevering på ett senere tidspunkt.  
 
Example: My favorite thing to do is read a book.  

Kunst og håndverk Gå inn på Salaby kanal S – Kunst og håndverk – Edvard Munch – Se film – Lær om Munch – Test deg Selv – Spill og Aktiviteter. 
Her har du en del å jobbe med. Neste uke skal vi lage påskepynt. 

Fysisk aktivitet Tur på tid: 
Finn en stoppeklokke (telefon, pc), start tiden og legg igjen stoppeklokken i gangen. Gå/jogg/løp en tur i nabolaget som du tror 
varer i ca. 10 minutter. Når du kommer hjem, stopper du stoppeklokken og skriver ned tiden.  
 
Gå/jogg/løp den samme turen en gang til. Legg igjen stoppeklokka i gangen og prøv å bruk akkurat like lang tid på andre tur som 
første tur. Når du kommer hjem, stopper du stoppeklokken og skriver ned tiden.  
 
Svar på meningsmålingen på genereltsiden på Teams: 

1. Jeg brukte mer tid på tur nr. 2 
2. Jeg brukte mindre tid på tur nr. 2 

Regn ut tidsforskjellen på de to turene og legg svaret som kommentar på meningsmålingen.  
Husarbeid Gå med søpla. 

Spill et brettspill med de andre i familien. 


