
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! 
 
Det er viktig at dere melder i fra dersom dere ikke kommer inn på OneNote. Vi 
kan være behjelpelige via telefon ved behov. Bare ta kontakt. 
Det er viktig at du kommer inn i OneNote hjemmefra så du kan få jobbet med 
oppgavene. 
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. 
 
Det er mange som chatter i den chatten som bare er for dere elever. Noen 
synes det er slitsomt med alle varslene, og det blir mange meldinger. 
 
Vi vil at dere leser teksten under sammen med en av de hjemme: 
 

Viktig! 

Chat-grupper og varsler 

Hvordan bruke chat og hvordan dempe varsler 

ALLE MÅ LESE DETTE NØYE. 

Chatten her er et verktøy, og ikke til å tulle med. 

Selvsagt skal dere få snakke med hverandre, særlig nå som dere ikke kan 

treffes. Men for at dette ikke skal bli forstyrrende for andre, må dere bruke 

dette verktøyet på en ordentlig måte. 

Veldig fint at dere har inkludert hele trinnet i denne chatgruppa. Men da 

må dere passe på at det som publiseres der, kan være 

morsomt/interessant for alle, ikke bare for noen få. Tenk at hver gang dere 

trykker enter/send, så plinger det i 41 datamaskiner, og foran de sitter det 

veldig mange som prøver å konsentrere seg. 

Epost: 

Kari.M.Rosbak@faerder.kommune.no  

Karianne.Thorvaldsen@faerder.kommune.no 

https://www.microsoft.com/nb-no/education/products/office
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Elina.Sagen.Bjorvik@faerder.kommune.no 

Thor.Erik.Solberg@faerder.kommune.no 

Dette med hele trinnet tenkte vi at vi hadde dekket ved å lage den 

friminutt-kanalen. Ikke glem å bruke den. 

Hvis dere er en liten gjeng som liker å sende tøysemeldinger innimellom, 

så ha heller en liten gruppe med bare dere!  

Det er helt greit å ha mange man chatter med, både enkeltpersoner og 

små grupper.  
Du kan slå av varsler i en chat. 

Hvis du er i en gruppechat som du har lyst til å være medlem av, men som 

du innimellom ikke vil bli forstyrret av, så kan du deaktivere varlser. 

Gå inn på "Chat" i venstre kolonne her i teams.  

Da kommer lista opp over alle du chatter med. 

Ta musepekeren bort til den gruppa/personen du ikke vil ha varsler fra. 

Det kommer opp tre prikker. Trykk på prikkene. 
Velg så deaktiver varsler.  

Da vil det ikke plinge noe mer på skjermen din fra den chatten, før du selv 

skrur det på igjen. 

Send melding til en lærer om du ikke får det til. 

Nå skal du gå inn og trykke “tommel opp” på dette innlegget slik at vi ser 

at du har lest det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Elina.Sagen.Bjorvik@faerder.kommune.no
mailto:Thor.Erik.Solberg@faerder.kommune.no


 

 

 Fag Onsdag 
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 kapitlet Les og svar er det små historier du kan lese og så svare på spørsmål til det du 
har lest. 
Du kan selvfølgelig også lese i en bok du har hjemme. 
  
Les Kaleido tekstbok s.138-139. Gjør oppgavene som ligger i OneNote under Norsk, onsdag uke 13. 

Engelsk Denne uken skal dere levere inn PowerPoint presentasjonen deres. Dere laster opp filen på “Oppgaver”. Der ligger den en mappe hvor 

dere kan laste opp filen       
 
Denne uken skal vi jobbe med grammatikk. Vi skal jobbe med “Nouns” og bruken av A eller an. 
Jeg vil at dere skal inn på lenken under og jobbe med de første fire oppgavene i level 2. Det er viktig at dere forstår oppgavene. Om 

dere har spørsmål kan dere alltid ta kontakt med meg på teams eller sende mail. 
 
Alternativt opplegg: Her trenger man kun å gå svare på de første tre oppgavene på level 1U. 

 

Link til grammatikk: https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/grammar/nouns 
Fysisk aktivitet Kortstokk-trening – dag 2 

Plukk ut 26 kort fra en kortstokk.  
Under ser du hva du skal gjøre når du trekker et kort, tallet på kortet viser hvor mange repetisjoner du skal gjøre.  
Eks: Du trekker kløver 9: Da skal du gjøre 9 knebøy. Så trekker du et nytt kort. Fortsett gjennom alle 26 kortene.  
Kløver - Knebøy  
Spar - Push-up  
Ruter - Ligge på magen og klappe foran med hendene og deretter klabber du hendene bak på ryggen.  
Hjerter - Spensthopp  

Teams Gå inn og trykk tommel opp når du har lest innlegget om chat-grupper og varsler. 

 

Husarbeid Gå tur med kjæledyret ditt eller vask og stell i buret dens. Har du ikke et kjæledyr så kan du spørre de du bor sammen med om noen av 
dem trenger hjelp til noe. 
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