
 

 

 

 

 

 

Uke 20 Mål Informasjon 

 
 

 
 

Kontakt oss ved behov:  

 
  Hei! 
 
 Vi er veldig lei oss for at dere må være hjemme i dag. 
Både Kari, Aleksander og Karianne har litt sår hals og litt hoste og da er 
reglene sånn at vi må holde oss hjemme. 
 
Vi lager noen digitale oppgaver dere skal jobbe med i løpet av dagen i dag. 
Kari og Karianne er tilgjengelige på teams. 
 
I dag skulle dere også få vite hvem som skal være lærerne deres neste år. 
Siden vi ikke får møtt dere så skriver vi det her: 
Kontaktlærerne blir: 
Solveig og Benedicte som er lærere på 7.trinn nå. Dere kan glede dere for det 
er skikkelig flinke lærere. 
Elina skal også fortsette å jobbe på trinnet så da har dere en kjent som blir 

med dere videre       

 
 
  Gratulerer med dagen på søndag! Hurra!!  
 

 
Ønsker dere alle en riktig god helg! 

Epost: 

Kari.M.Rosbak@faerder.kommune.no  

Karianne.Thorvaldsen@faerder.kommune.no 

Elina.Sagen.Bjorvik@faerder.kommune.no 
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Fag Fredag 
Norsk . Gå inn på Salaby.no. Scroll til nedenfor Kodeskolen. Der står det temasider 17.mai. Trykk der. Trykk på 17.mai 5.-

7.trinn. Der ligger fem faner: 
 -Norges grunnlov 
-Nasjonaldagen 
-Henrik Wergeland 
-Bjørnstjerne Bjørnson 
-En annerledes nasjonaldag.  
-Test deg selv.  
Gå gjennom alle disse. Du finner også en lydknapp der, slik at du kan få det som lydbok.  

Fysisk aktivitet Gjør det du liker å gjøre, men du må kjenne at du blir andpusten. 

Tema  Rød gruppe (Kuben) hadde ikke tema i går. Dere gjør oppgavene som ligger i teams. De heter Temaoppgaver for 
torsdag og fredag uke 20. 

Kunst og håndverk Blå gruppe (Lilleskolen) som ikke hadde KH i går: Prøv å kopiere den fine vimpelen du finner nedenfor her, med det du 
finner hjemme. Rødt papir, eller du fargelegger en rød trekant. Lim på striper i hvitt og blått. Husk at den hvite skal være 
bredere enn den røde. Så kan du klippe ut en blondeduk i hvitt papir. (Denne kan du droppe om det ser vanskelig ut:) 
Gjør så godt du kan. Alt blir bra. Send gjerne et bilde til meg av resultatet.  

Matte Jobb 20 minutter med Multi smart øving. 
 
Hvis Smart øving ikke fungerer så går du på nettoppgavene. 
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b_6 
Velg da A eller B som handler om del av hel, del av mengde og brøk på tallinjen. 

https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b_6


 


