
Uke 19 Mål Informasjon 

Norsk:   

• Jeg vet man må argumentere for å få fram sin mening  

• Jeg kan bruke verbformen imperativ. 
 
Matte:  

• Jeg vet at vi bruker målestokk til tegninger som forminsker eller 
forstørrer virkeligheten. 

• Jeg vet at vi bruker målestokk til å beregne avstander på kart. 
 

KRLE:  

• Jeg kan fortelle hva etikk er.  
 
Engelsk  

• Jeg forstår og bruker engelske preposisjoner 
 

Tema  

• Jeg vet hva bartrær og løvtrær er. 

• Jeg vet hva blandingsskog er. 

• Jeg vet hva som ville skjedd om naturen fikk «gjøre som den 
ville» uten innblanding fra mennesker. 
 

Pals/ART: OMSORG  
• Jeg hjelper eller tar imot hjelp av noen i klassen med 
skolearbeid. 
 

Kontakt oss ved behov:  

 
  Hei! 
 

       

 
Da blir det skolestart fra neste uke. 
Det vi vet er at dere elever skal begynne på tirsdag og at vi skal være delt i 2 
grupper. Rommene vi skal bruke er kuben og gymsalen. Det betyr ikke at det 
skal være gym hele tiden, men at vi må bruke gymsalen som klasserom. Det 
kan se ut som skoledagen skal starte kl.09.00 og slutte 13.30. Mer 
informasjon vil komme etter hvert. Endringer i denne informasjonen kan 
forekomme. 
 
I dag skal dere også bruke grupperommene. 
 
 
 
Vi lærere kommer til å være i møte på skolen fra kl.13.30, så du må spørre 
om hjelp før dette. 
 
  
 

Epost: 

Kari.M.Rosbak@faerder.kommune.no  

Karianne.Thorvaldsen@faerder.kommune.no 

Elina.Sagen.Bjorvik@faerder.kommune.no 
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Sissel.Maaren@faerder.kommune.no 
 

 Fag Fredag 
Norsk Les minst 15 minutter hver dag. 

Gå inn på oppgaver norsk torsdag, og se på kommentaren jeg har skrevet, er det noe som skal rettes, må du rette.  
Du finner norskoppgave til i dag inne på Oppgaver i Teams. For de fleste av dere er det en ny oppgave dere skal møtes i 
grupperom for å diskutere, jeg har skrevet at dere kan møtes i grupperommene kl. 12. Da skal dere diskutere det dere har gjort 
på norskoppgavene. Noen har fått en annen oppgave, men den ligger der den bruker å ligge.  

Engelsk Jeg lager tullesetninger med preposisjoner. Arket ligger blant oppgavene. 

Fysisk aktivitet Aktivitetsbingo.  
Nå har jeg lagt det under oppgaver hvor alt det andre er lagt. Skriv kryss på det du har gjort. Skal ikke leveres før på fredag. 

KH I KH får du oppgave du må løse ute. Enten skal du finne en kvist fra et tre som har blader og spikke f.eks en smørkniv av 

denne. Vi spikket jo en smørkniv på sløyden i vinter, men da brukte vi tørre trebiter. Ferskt tre er lettere å spikke i. Eller du 
kan gå ut og finne en litt stor stein. Ta denne med inn, og male den, skriv en hyggelig beskjed på den (GOD TUR eller HA EN 
GOD DAG) og gå ut med den igjen. Legg den gjerne på en sti i skogen. Jeg kom over flere slike steiner ute i skogen en dag. Det 
er sååå hyggelig. Ta bilde av steinen din i skogen, og send det til meg på Teams eller mail eller mms. 

Matte Jobb 15 minutter med Game of Gnomes i Salaby:  https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/game-of-gnomes1 
Husarbeid Støvsug på rommet ditt og der det trengs i huset. 
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