Uke 43
Ukeplan 5. trinn
Læringsmål
Matematikk
Norsk
Engelsk
Ukas verdi

LEKSER

Kunne bøye verb i ulike tider.
-forstå og bruke ord og uttrykk knyttet til kroppen, helse, sykdom og sansene.

Verdi: egenverdi
“liten”.

Bibelvers: 1. Sam. 17. David og Goliat - viktig selv om du er

Til tirsdag

Skrive
Lese

Til onsdag

Til torsdag

Til fredag

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok.

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok.

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok.

Gymtøy og drikkeflaske

Gymtøy og drikkeflaske
Diktatord: inne, irritert, imponert,
interessant.

Norsk: Salto A. side 56 oppg.4
Engelsk: Les en tekst videre på
readtheory.org

Regne
Digitale
ferdigheter
Muntlig
Husk

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: dina.kalmens@vatneli.no, siri.bjoernsen@vatneli.no, torgeir.leknes@vatneli.no
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. NB:Dina har fri tirsdag og fredag, Siri har fri mandag og tirsdag. Torgeir jobber alle
dager.

Uke 43
Fagfordeling denne uka
8.30 – 9.15

Mandag

Tirsdag

KRLE

Musikk

Norsk

Matte

9.15 – 10.00
10.15 – 11.00

Onsdag
ÅPENT BIBLIOTEK

Torsdag

Fredag

Norsk

Matte

Naturfag

Engelsk

11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.30 – 14.15
14.15 – 14.30

Samfunnsfag
Norsk
Diktat

KUH/MAH

KUH/MAH

Naturfag

Gym

Gym
VASKING

Info til hjemmet:
- Neste uke er det utviklingssamtaler tirsdag 02.11. Dette året blir de gjennomført på skolen. Se skjema som blir
sendt hjem for informasjon om tid for oppmøte.
- Bibelpizza 5.-7.klasse (onsdager kl.14:30): 27.10, 10.11, 24.11, 08.12
- Husk at fravær skal meldes til kontaktlærer innen 08.00 samme dag på Visma.
- 7.trinn er på leirskole på Langedrag denne uka sammen med Dina.
- Nina er på reise (Krakow, aktive fredsreiser) med 10.trinn denne uken og det blir derfor vikar i engelsktimene.
- Ingen TL denne uken.

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: dina.kalmens@vatneli.no, siri.bjoernsen@vatneli.no, torgeir.leknes@vatneli.no
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. NB:Dina har fri tirsdag og fredag, Siri har fri mandag og tirsdag. Torgeir jobber alle
dager.

Uke 43
Ukeplan 6. trinn
Læringsmål
Matematikk
Norsk
Engelsk
Ukas verdi

LEKSER

Jeg kan regne med desimaltall
Kunne bøye verb i ulike tider.
-forstå og bruke ord og uttrykk knyttet til kroppen, helse, sykdom og sansene.

Verdi: egenverdi
“liten”.

Bibelvers: 1. Sam. 17. David og Goliat - viktig selv om du er

Til tirsdag

Skrive
Lese
Regne

Til onsdag

Til torsdag

Til fredag

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok.

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok.

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok.

Jobb minst 15 min på
https://skolen.cdu.no/

Øv til gangetest som avtalt med lærer
(8 eller 9-gangen.)
Jobb minst 15 min på
https://skolen.cdu.no/

Gymtøy og drikkeflaske

Gymtøy og drikkeflaske
Diktatord: inne, irritert, imponert,
interessant.

Norsk: Salto A. side 56 oppg.4
Engelsk: Les en tekst videre på
readtheory.org

Digitale
ferdigheter
Muntlig
Husk

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: dina.kalmens@vatneli.no, siri.bjoernsen@vatneli.no, torgeir.leknes@vatneli.no
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. NB:Dina har fri tirsdag og fredag, Siri har fri mandag og tirsdag. Torgeir jobber alle
dager.

Uke 43
Fagfordeling denne uka
8.30 – 9.15

Mandag

Tirsdag

KRLE

Musikk

Norsk

Matte

9.15 – 10.00
10.15 – 11.00

Onsdag
ÅPENT BIBLIOTEK

Torsdag

Fredag

Norsk

Matte
Gangetest

Naturfag

Engelsk

11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.30 – 14.15
14.15 – 14.30

Samfunnsfag
Norsk
Diktat

KUH/MAH

KUH/MAH

Naturfag

Gym

Gym
VASKING

Info til hjemmet:
- Neste uke er det utviklingssamtaler tirsdag 02.11. Dette året blir de gjennomført på skolen. Se skjema som blir
sendt hjem for informasjon om tid for oppmøte.
- Bibelpizza 5.-7.klasse (onsdager kl.14:30): 27.10, 10.11, 24.11, 08.12
- Husk at fravær skal meldes til kontaktlærer innen 08.00 samme dag på Visma.
- 7.trinn er på leirskole på Langedrag denne uka sammen med Dina.
- Nina er på reise (Krakow, aktive fredsreiser) med 10.trinn denne uken og det blir derfor vikar i engelsktimene.
- Ingen TL denne uken.

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: dina.kalmens@vatneli.no, siri.bjoernsen@vatneli.no, torgeir.leknes@vatneli.no
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. NB:Dina har fri tirsdag og fredag, Siri har fri mandag og tirsdag. Torgeir jobber alle
dager.

Uke 43

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: dina.kalmens@vatneli.no, siri.bjoernsen@vatneli.no, torgeir.leknes@vatneli.no
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. NB:Dina har fri tirsdag og fredag, Siri har fri mandag og tirsdag. Torgeir jobber alle
dager.

