
 

 

 

 

Uke 12 Mål Informasjon 

Norsk:   

• Jeg leser minst 15 min hver dag. 
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 have done research of a historical figure. 
 

Tema  

• Jeg vet hva som skjer i puberteten 

• Jeg vet litt om hvordan de mannlige og kvinnelige kjønnsorganene 
virker. 
 

Pals/ART: OMSORG  

• Jeg sender hyggelige meldinger til de jeg er glad i. 
 

Kontakt oss ved behov:  

Hei! 
 
Nå skal du jobbe med fagene du vanligvis har på skolen på fredag. 
 
Det er viktig at du sier i fra dersom du ikke kommer inn i OneNote hjemmefra. 
Vi har også kontakt med mange av elevene på chat funksjonen i Teams. Vi vil 
gjerne ha kontakt med flere og oppfordrer alle til å prøve å få tak i oss der. 
 
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. 
 
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: 

Kari.M.Rosbak@faerder.kommune.no  

Karianne.Thorvaldsen@faerder.kommune.no 

Elina.Sagen.Bjorvik@faerder.kommune.no 

Thor.Erik.Solberg@faerder.kommune.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.  
 
I dag skal du lese i Kaleido grunnbok s 28-31. Her står det om en formell invitasjon. Formelle brev skriver vi til noen vi ikke kjenner så 
godt, eller til hele grupper. Følg trinnene som heter “Øv på innledning” “Øv på hoveddel” “Øv på avslutning” s 30-31. Skriv e-posten. 
Lykke til.   

Engelsk Fortsett å jobb videre med presentasjonen. Det er viktig å jobbe nøye da dere kommer til å presentere arbeidet i løpet av skoleåret for 
klassen. 

Matte Frivillig, men håper mange gjør det: Jobbe 10-15 minutter med Multi smart øving 

Kunst og 
håndverk 

Gå inn på Elevkanalen – tv 2 skole. På faglisten til venstre finner du Kunst og håndverk langt nede på siden. Gå inn på høst, brette 
stjerne, e-bok. Les og lag selv, bruk gjerne avispapir eller det du måtte ha. Lim er også greit å ha. Lykke til.  

Fysisk aktivitet Velg en eller flere av aktivitene:   
30 minutter – joggetur 
30 minutter – just dance eller KIDZ BOP dance along (youtube) 
30 minutter – yoga. Følg link:  
https://www.youtube.com/watch?v=WwF7ooo1igE&fbclid=IwAR3jATxtgWZsVO8SLfTMFLfdpGhrI4TqKbIkLcVdzMsvZXPPaKNPpagRtZw 
Utfordring: Hinderløype 
Lag en hinderløype med ting som du finner hjemme. Vær kreativ og legg gjerne til både 
balansehindre (kanskje med puter), noe du skal over og under (bord og stoler) og en blink 
der du skal treffe noe med en ball eller lignende. Konkurrer med andre om å komme 
gjennom hinderløypen på kortest mulig tid, eller nærmest mulig en idealtid. 

Husarbeid Gå med søpla. 
Spill et brettspill med de andre i familien. 
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