
Uke 24 

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  

Norsk Vi leverer bøker,  rydder og skriver sommerhilsener. 

Engelsk  

Ukas verdi Verdi: Nåde     Bibelvers: Lignelsen om den ubarmhjertige medtjener -   
Matt 18, 21-35 

 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Skrive  
 
 
LEKSEFRI 

 

GOD SOMMER TIL ALLE SUPERHELTER PÅ MELLOMTRINNET!! 

Gleder oss til å treffe dere igjen til høsten:)  

 

                                                             Vi ønsker Regine og Daniel masse lykke til på nye skoler til høsten. Vi 

kommer til å savne dere! Husk å komme på besøk:)  
 
 

Lese 

Regne 

Digitale 
ferdigheter 

Muntlig 

Husk 
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Uke 24 

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 Matte  
Idrettsdag på Sandnes 

stadion 
 

Vi sykler opp 
sammen. Ta med god 

matpakke, mye drikke 
og gode klær. Kjeks er 

lov.  

           Norsk 
Vi leverer bøker. Ta 

med skolebøker 
hjemmefra. 

 
Siste skoledag. 

Leker, kos og film.  
 

Du kan ta med snop 
for 30 kr og en 

brus/jus. 
Dagen avsluttes 

12.30.   

 

9.15 – 10.00 Samfunn 

10.15 – 
11.00 

Samfunn Norsk 

11.45 – 
12.30 

KRLE Engelsk 

12.30 – 
13.15 

KUH 
Vi spiller brettspill. 

Ta gjerne med et 
hjemmefra.  

KUH 
Åkeren: 
Passe klær, sko, 
vannflaske.  
Ulvanuten: 
Ta med vannflaske.  

13.30 – 
14.15 

14.15 – 
14.30 

VASKING 

 

Info til hjemmet: 
- Idrettsdag tirsdag 15.06. Alle møter på skolen med sykkel og hjelm 08:30. Se eget skriv.  
- Siste skoledag før ferien er torsdag 17.06. Dagen avsluttes 12.30, etter 4.time.  
- Sommeravslutning for 7. og 10.trinn torsdag 17.06 kl. 18.00. Elever fra 5. og 6.trinn er velkomne, men kan ikke ta 

med voksne.  
- Tusen takk for et godt foreldresamarbeid gjennom året. Vi ønsker dere alle en riktig god sommerferie og gleder 

oss til å treffes igjen til høsten.  
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Uke 24 

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 Vi leverer bøker,  rydder og skriver sommerhilsener. 

Engelsk  

Ukas verdi Verdi: Nåde     Bibelvers: Lignelsen om den ubarmhjertige medtjener -   
Matt 18, 21-35 

 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Skrive                                                                                                                       
 
LEKSEFRI 

 

GOD SOMMER TIL ALLE SUPERHELTER PÅ MELLOMTRINNET!! 

Gleder oss til å treffe dere igjen til høsten:)  

                                                                  

Vi ønsker Regine og Daniel masse lykke til på nye skoler til høsten. Vi kommer til å savne dere! Husk å komme 

på besøk:)  

                                                                   

 
       

Lese 

Regne 

Digitale 
ferdigheter 

Muntlig 

Husk 
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Uke 24 

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 Matte Idrettsdag på Sandnes 
stadion 

 
Vi sykler opp 

sammen. Ta med god 
matpakke, mye drikke 
og gode klær. Kjeks er 

lov.  

Norsk 
Vi leverer bøker. Ta 

med skolebøker 
hjemmefra. 

 
Siste skoledag. 

Leker, kos og film.  
 

Du kan ta med snop 
for 30 kr og en 

brus/jus. 
Dagen avsluttes 

12.30. 

 

9.15 – 10.00 Samfunn 

10.15 – 11.00 Samfunn Norsk 

11.45 – 12.30 KRLE Engelsk 

12.30 – 13.15 KUH 
Vi spiller brettspill. 

Ta gjerne med et 
hjemmefra.  

KUH 
Åkeren: 
Passe klær, sko, 
vannflaske.  
Ulvanuten: 
Ta med vannflaske.  

13.30 – 14.15 

14.15 – 14.30 VASKING 

 

Info til hjemmet: 
- Idrettsdag tirsdag 15.06. Alle møter på skolen med sykkel og hjelm 08:30. Se eget skriv.  
- Siste skoledag før ferien er torsdag 17.06. Dagen avsluttes 12.30, etter 4.time.  
- Sommeravslutning for 7. og 10.trinn torsdag 17.06 kl. 18.00. Elever fra 5. og 6.trinn er velkomne, men kan ikke ta 

med voksne.  
- Tusen takk for et godt foreldresamarbeid gjennom året. Vi ønsker dere alle en riktig god sommerferie og gleder 

oss til å treffes igjen til høsten.  
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Uke 24 

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  

Norsk Vi leverer bøker,  rydder og skriver sommerhilsener. 

Engelsk  

Ukas verdi Verdi: Nåde     Bibelvers: Lignelsen om den ubarmhjertige medtjener -   
Matt 18, 21-35 

 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Skrive                                                                                           
  
                                                                                      LEKSEFRI 

 

GOD SOMMER TIL ALLE SUPERHELTER PÅ MELLOMTRINNET!! 

Gleder oss til å treffe dere igjen til høsten:)  

 

                                                                 Vi ønsker Regine og Daniel masse lykke til på nye skoler til høsten. 

Vi kommer til å savne dere! Husk å komme på besøk:)  
 

Lese 

Regne 

Digitale 
ferdigheter 

Muntlig 

Husk 
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Uke 24 

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 Matte Idrettsdag på Sandnes 
stadion 

 
Vi sykler opp 

sammen. Ta med god 
matpakke, mye drikke 
og gode klær. Kjeks er 

lov.  

Norsk 
Vi leverer bøker. Ta 

med skolebøker 
hjemmefra. 

 
Siste skoledag. 

Leker, kos og film.  
 

Du kan ta med snop 
for 30 kr og en 

brus/jus. 
Dagen avsluttes 

12.30. 

 

9.15 – 10.00 Samfunn 

10.15 – 11.00 Samfunn Norsk 

11.45 – 12.30 KRLE Matte 

12.30 – 13.15 KUH 
Vi spiller brettspill. 

Ta gjerne med et 
hjemmefra.  

KUH 

13.30 – 14.15 

14.15 – 14.30 VASKING 

 

Info til hjemmet: 
- Idrettsdag tirsdag 15.06.  
- Siste skoledag før ferien er torsdag 17.06. Avslutningsprogram på kvelden for 7.trinn og 10.trinn med 

foreldre/familie kl.18.00 i kirkesalen. Hver 7.klassing kan ta med maks 7 gjester.   
- Tusen takk for et godt foreldresamarbeid gjennom året. Vi ønsker dere alle en riktig god sommerferie og gleder 

oss til å treffes igjen til høsten.  
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