
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 fortelle om moskeen eller 
kunst i islam. 

Engelsk  

•  I have done research of a historical 
figure. 
 

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! 
 
Vi håper nå at alle er inne i OneNote og Teams. 
 
Finn teamet for klassen ved å følge denne lenken: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a101d18da3f0b4e7eaf5e9c90c6be693b%40thread.skype/Gener
elt?groupId=5258f982-fa66-40c3-ba49-7c615236e28e&tenantId=ce3cb100-72b6-402f-8f74-31778d992c71 
 
 
I tema begynner vi med et nytt kapittel som handler om livet på jorda. Du finner gratis digital GAIA bok her: 

https://www.smartbok.no/Grunnskole/5.-7.-trinn/Naturfag/Gaia-5-Naturfag-
Smartbok?source=lesmer  
Når du bruker denne kan du også få teksten lest opp for deg.  
 
I norsk skal vi inn på et kapittel som heter FORTELL! Her kommer du til å lese og skrive fortellinger selv.  
 
I matte fortsetter vi med måling. Det blir en del måleaktiviteter så det er viktig at du har linjal tilgjengelig hver 
dag. I Salaby finnes det et spill som heter “Game of Gnomes”. Dette kan du spille så mye du orker utenom det 
som blir satt opp på arbeidsprogrammet. Du kan også gå inn og “drille” på oppgaver med omgjøring mellom 
måleenheter.  
Link: https://skole.salaby.no/5-7/matematikk Trykk på Game of Gnomes. 
Link: https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/drillrom1/maling Trykk på lengde  
 
I PALS begynner vi med takknemlighetsbok. Her blir det både skrivetrening og trening i å finne de positive 
tingene i livet.  
 
Her er 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/ 
 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a101d18da3f0b4e7eaf5e9c90c6be693b%40thread.skype/Generelt?groupId=5258f982-fa66-40c3-ba49-7c615236e28e&tenantId=ce3cb100-72b6-402f-8f74-31778d992c71
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a101d18da3f0b4e7eaf5e9c90c6be693b%40thread.skype/Generelt?groupId=5258f982-fa66-40c3-ba49-7c615236e28e&tenantId=ce3cb100-72b6-402f-8f74-31778d992c71
https://www.smartbok.no/Grunnskole/5.-7.-trinn/Naturfag/Gaia-5-Naturfag-Smartbok?source=lesmer
https://www.smartbok.no/Grunnskole/5.-7.-trinn/Naturfag/Gaia-5-Naturfag-Smartbok?source=lesmer


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Tirsdag 
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 selvfølgelig lese i en bok du har hjemme. Les gjerne for noen, et 
søsken, en bestemor over telefonen, et kjæledyr. Det er koselig å lese for noen.  
 
Les s 36-39 i Kaleido grunnbok. Skriv som tenkeskriveoppgave inn på chatten til meg eller i skriveboka di: Hva liker du å 
fortelle om? (Når du tenkeskriver, skriver du gjerne bare stikkord, det må ikke være hele setninger. Men tenk deg godt om, så 
det blir mer enn ei linje) 

Matte Salaby: 

Følg denne linken: https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/drillrom1/maling - velg lengde. Jobb i 10 minutter eller til du er 

ferdig. 

Jobb 10 min med Multi Smart øving. Hvis du ikke kommer inn så går du på Salaby og spiller Game of Gnomes i 10 min: 

https://skole.salaby.no/5-7/matematikk 

Multi: 

Se på eksempelet på s.11 i boka, og gjør oppg. 5.20, 5.21 og 5.22. 
Fysisk aktivitet Disse øvelsene må du gjøre sammen med noen hjemme. Du trenger noe å holde i hånden til en av øvelsene, og et kosteskaft 

eller en lang pinne til en annen av øvelsene: https://www.youtube.com/watch?v=81xSsrzG20E&feature=youtu.be 
 

PALS Takknemlighetsdagbok! 
Gå på oppgaver i teams og les oppgaveteksten nøye. Bruk dokumentet i oppgaven, IKKE åpne word og opprett et nytt 
dokument. Ta kontakt om du ikke får det til. 
Det er to oppgaver hver uke. Du kan gjøre begge i dag, eller en i dag og en senere i uka.  
Skriv med hele setninger, og tenk på rettskriving og tegnsetting. Men mest av alt, tenk på hva oppgaven spør om.  
 
Her kommer forslag til noen sosiale aktiviteter som også er bra for skolearbeid. Du må ikke gjøre alle tingene i dag, men kan 
fordele det utover uka. Du må gjerne gjøre flere av tingene flere ganger. 

• Spill brettspill med noen i familien. 
• Hjelp et søsken med skolearbeidet / hjelp en voksen med noe som kan gjøre dagen lettere (spør hva du kan hjelpe til 

med). 
• Finn et kort eventyr eller fortelling som du liker, og ring en i familien du kan lese det høyt for. Det kan også være noen 

som bor i samme hus som deg (ved å gjøre dette, gjør du samtidig en norsklekse). 
Husarbeid Rydd og vask i kjøleskapet. 

https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/drillrom1/maling
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk
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