
Uke 20  

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

Ukeplan 5. trinn  

Læringsmål 

Matematikk Kunne hva tilfeldighet er 

Norsk Kunne holde en presentasjon om kjæledyret/favorittdyret ditt 

Engelsk  

Ukas verdi Verdi:   Tålmodighet     Bibelvers: Israels folk i ørkenen - 2. Mos 14 

 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Skrive HURRA FOR 17.MAI 
 

 

   

Lese Norsk: Les 5 min. høyt for en voksen 
fra valgfri bok. Den voksne skal spørre 
deg minst ett spørsmål om teksten 
etterpå.  

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok. 
 
Samfunnsfag: Les s. 190 i Midgard 7. 
Gjør oppgave 12 s. 192 muntlig 
sammen med en voksen. 

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok. 

Regne    

Digitale 
ferdigheter 

Norsk: Lag en digital presentasjon av 
et dyr du har hjemme, eller 
favorittdyret ditt. Presentasjonen skal 
du holde for klassen i morgen.  

Matematikk: Bruk minst 15 minutter 
på tildelte oppgaver i www.kikora.no , 
gjerne mer!  

 

Muntlig    

Husk  
 

Gymtøy 
Diktatord: hyle - hylle, spise - spisse, 
bake - bakke, pen- penn, mase - masse  

Gymtøy 

 

 

  

mailto:sindre.saerheim@vatneli.no
mailto:dina.kalmens@vatneli.no
http://www.kikora.no/


Uke 20  

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

Fagfordeling denne uka 

 Mandag Tirsdag Onsdag 
ÅPENT BIBLIOTEK 

Torsdag Fredag 

8.30 – 9.15  
17.mai 

Musikk Dyredag 
 

Vi koser med dyr og 
holder 

dyrepresentasjoner.  

 
Norsk 
Diktat 

 
Naturfag 

9.15 – 10.00 Matte 

10.15 – 11.00 Matte Gym Gym 

11.45 – 12.30 Engelsk Engelsk Matte Musikk 

12.30 – 13.15 Gym KUH KRLE  

13.30 – 14.15 Norsk 

14.15 – 14.30 VASKING 

 

Info til hjemmet: 
- Onsdag 19.05 blir det dyredag på mellomtrinnet i 1.-3.time. Flere barn ønsker å ta med sitt kjæledyr, men dette 

må godkjennes av dere foreldre/foresatte med en melding på Visma til kontaktlærer. Vi starter timen ute med 
kos og klapp av alle dyrene. Deretter går vi inn og elevene holder en digital presentasjon av sitt 
kjæledyr/favorittdyr. Kan dyret deres være ute alene resten av skoledagen? Dersom det ikke går, må noen hente 
dyret etter 1.time. Vi gleder oss:) 

- Sjakkturnering settes i gang denne uka. Alle som vil bli med må skrive seg opp på lista i klasserommet.  
- Bibelpizza 5.-7.klasse (onsdager kl.14:30): 02.06, 16.06. Og så er det sommeruka med Impact Norge som kommer 

til Sandnes fra 22-25 juni (tirsdag til fredag, pluss sabbaten 26). Ungdomstrinnet og mellomtrinnet skal ha 
opplegg fra kl 10-15. Flere poster hver dag, med sport, musikk, noe som bibelpizza lignende, men med matlaging, 
kunst og håndverk, og alt det på engelsk! Mer info kommer. Ps: alt er gratis for deltakerne fra skolen.  

  

  

mailto:sindre.saerheim@vatneli.no
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Uke 20  

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

Ukeplan 6. trinn  

Læringsmål 

Matematikk  

Norsk Kunne holde en presentasjon om kjæledyret/favorittdyret ditt 

Engelsk  

Ukas verdi Verdi:   Tålmodighet     Bibelvers: Israels folk i ørkenen - 2. Mos 14 

 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Skrive HURRA FOR 17.MAI 
 

 

   

Lese Norsk: Les 5 min. høyt for en voksen 
fra valgfri bok. Den voksne skal spørre 
deg minst ett spørsmål om teksten 
etterpå.  

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok. 
 
Samfunnsfag: Les s. 190 i Midgard 7. 
Gjør oppgave 12 s. 192 muntlig 
sammen med en voksen. 

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok. 

Regne    

Digitale 
ferdigheter 

Norsk: Lag en digital presentasjon av 
et dyr du har hjemme, eller 
favorittdyret ditt. Presentasjonen skal 
du holde for klassen i morgen.  

  

Muntlig    

Husk  
 

Gymtøy 
Diktatord: hyle - hylle, spise - spisse, 
bake - bakke, pen- penn, mase - masse 

Gymtøy 

 

 

 

 

 

mailto:sindre.saerheim@vatneli.no
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Uke 20  

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

Fagfordeling denne uka 

 Mandag Tirsdag Onsdag 
ÅPENT BIBLIOTEK 

Torsdag Fredag 

8.30 – 9.15  
17.mai 

Musikk Dyredag 
 

Vi koser med dyr og 
holder 

dyrepresentasjoner.  

 
Norsk 
Diktat 

 
Naturfag 

9.15 – 10.00 Matte 

10.15 – 11.00 Matte Gym Gym 

11.45 – 12.30 Engelsk Engelsk Matte Musikk 

12.30 – 13.15 Gym KUH KRLE  

13.30 – 14.15 Norsk 

14.15 – 14.30 VASKING 

 

Info til hjemmet: 
- Onsdag 19.05 blir det dyredag på mellomtrinnet i 1.-3.time. Flere barn ønsker å ta med sitt kjæledyr, men dette 

må godkjennes av dere foreldre/foresatte med en melding på Visma til kontaktlærer. Vi starter timen ute med 
kos og klapp av alle dyrene. Deretter går vi inn og elevene holder en digital presentasjon av sitt 
kjæledyr/favorittdyr. Kan dyret deres være ute alene resten av skoledagen? Dersom det ikke går, må noen hente 
dyret etter 1.time. Vi gleder oss:) 

- Sjakkturnering settes i gang denne uka. Alle som vil bli med må skrive seg opp på lista i klasserommet.  
- Bibelpizza 5.-7.klasse (onsdager kl.14:30): 02.06, 16.06. Og så er det sommeruka med Impact Norge som kommer 

til Sandnes fra 22-25 juni (tirsdag til fredag, pluss sabbaten 26). Ungdomstrinnet og mellomtrinnet skal ha 
opplegg fra kl 10-15. Flere poster hver dag, med sport, musikk, noe som bibelpizza lignende, men med matlaging, 
kunst og håndverk, og alt det på engelsk! Mer info kommer. Ps: alt er gratis for deltakerne fra skolen.  
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Uke 20  

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

Ukeplan 7. trinn  

Læringsmål 

Matematikk Kunne lage ulike todimensjonale figurer ved å bruke programmet Geogebra.  

Norsk Kunne holde en presentasjon om kjæledyret/favorittdyret ditt 

Engelsk  

Ukas verdi Verdi:   Tålmodighet     Bibelvers: Israels folk i ørkenen - 2. Mos 14 

 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Skrive  
HURRA FOR 17.MAI 
 

 

   

Lese Norsk: Les 5 min. høyt for en voksen 
fra valgfri bok. Den voksne skal spørre 
deg minst ett spørsmål om teksten 
etterpå.  

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok. 
 
Samfunnsfag: Les s. 190 i Midgard 7. 
Gjør oppgave 12 s. 192 muntlig 
sammen med en voksen. 

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok. 

Regne    

Digitale 
ferdigheter 

Norsk: Lag en digital presentasjon av 
et dyr du har hjemme, eller 
favorittdyret ditt. Presentasjonen skal 
du holde for klassen i morgen.  

  

Muntlig    

Husk  
 

Gymtøy 
Diktatord: hyle - hylle, spise - spisse, 
bake - bakke, pen- penn, mase - masse 

Gymtøy 
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Uke 20  

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

Fagfordeling denne uka 

 Mandag Tirsdag Onsdag 
ÅPENT BIBLIOTEK 

Torsdag Fredag 

8.30 – 9.15  
17.mai 

Musikk Dyredag 
 

Vi koser med dyr og 
holder 

dyrepresentasjoner.  

 
Norsk 
Diktat 

 
Naturfag 

9.15 – 10.00 Engelsk 

10.15 – 11.00 Engelsk Gym Gym 

11.45 – 12.30 Matte Matte Matte Musikk 

12.30 – 13.15 Gym KUH KRLE  

13.30 – 14.15 Norsk 

14.15 – 14.30 VASKING 

 

Info til hjemmet: 
- Onsdag 19.05 blir det dyredag på mellomtrinnet i 1.-3.time. Flere barn ønsker å ta med sitt kjæledyr, men dette 

må godkjennes av dere foreldre/foresatte med en melding på Visma til kontaktlærer. Vi starter timen ute med 
kos og klapp av alle dyrene. Deretter går vi inn og elevene holder en digital presentasjon av sitt 
kjæledyr/favorittdyr. Kan dyret deres være ute alene resten av skoledagen? Dersom det ikke går, må noen hente 
dyret etter 1.time. Vi gleder oss:) 

- Sjakkturnering settes i gang denne uka. Alle som vil bli med må skrive seg opp på lista i klasserommet.  
- Bibelpizza 5.-7.klasse (onsdager kl.14:30): 02.06, 16.06. Og så er det sommeruka med Impact Norge som kommer 

til Sandnes fra 22-25 juni (tirsdag til fredag, pluss sabbaten 26). Ungdomstrinnet og mellomtrinnet skal ha 
opplegg fra kl 10-15. Flere poster hver dag, med sport, musikk, noe som bibelpizza lignende, men med matlaging, 
kunst og håndverk, og alt det på engelsk! Mer info kommer. Ps: alt er gratis for deltakerne fra skolen.  
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