Uke 39
Ukeplan 5. trinn
Læringsmål
Matematikk
Norsk
Engelsk
Ukas verdi

LEKSER

Kunne addere og subtrahere med flersifrede tall
Kunne skildre, og skille mellom førstepersons- og tredjepersonsfortelling
Bruke digitale verktøy til å lage og redigere en kort video.
Uttrykke seg tydelig muntlig.
Verdi: Innsatsvilje
Bibelvers: Sønnen til Nehemja, Neh. 3 og 6

Til tirsdag

Til onsdag

Skrive

Norsk: Gjør s.52 i Salto arbeidsbok.

Engelsk: Gloser i classroom.

Lese

Samfunn:

Regne

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.

Matte: Oppgavebok.
Oppg.1.43 s.17
Oppg.1.46 s.18
Før oppgaven og svaret fint inn i
innleveringsboka di.

Matte: Oppgavebok.
Oppg.1.49 og 1.50 s.19
Husk utregning og svarsetning når det
er tekstoppgave.

Digitale
ferdigheter

Er du ferdig med en bok? Registrer
den på www.norlijunior.no

Muntlig
Husk

Engelsk: Ta med telefon og lader som
avtalt på gruppa i engelsk. Husk
passende klær.

Engelsk: Ta med telefon og lader som
avtalt på gruppa i engelsk.

Gymtøy og drikkeflaske

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, marie.anonsen@vatneli.no
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. NB: Marie SH har fri fredager.

Uke 39
Fagfordeling denne uka
8.30 – 9.15
9. 15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.30 – 14.15
14.15 – 14.30

Mandag

Tirsdag

Matte

Norsk

DKS
film
Utegym
Utholdenhets
trening
Norsk

Musikk

Onsdag
TL
Matte

Torsdag
TL
Musikk

Naturfag

Naturfag

Matte

Samfunnsfag

Norsk
Diktat
Utegym
3 km løp

KRLE

Engelsk

Engelsk
KUH/MAH
Husk forkle og
hårstrikk

Fredag

KUH/MAH
Husk forkle og
hårstrikk
VASKING

Info til hjemmet:
- Vi ønsker Marie Ånonsen hjertelig velkommen til mellomtrinnet. Hun er nå kontaktlærer for hele 6.trinn, og
Christina, Filip-Elias og Jørgen fra 5.trinn.
- Vi er ute i alle gymtimer denne uka uansett vær. Send derfor med gode klær og løpesko.
- Minner om dugnad og klasseforeldremøte tirsdag 04.10. Foreldremøtet begynner kl.19.00
- Den kulturelle skolesekken kommer til oss på mandag og viser filmen Attila. Gå gjerne inn og les mer om filmen
her.
- Husk at fravær skal meldes til kontaktlærer innen 08.00 samme dag på Visma.
- Mandag neste uke skal elevene i 6.og 7.trinn ta vaksine.
- TL: denne uken har mellomtrinnet ansvar for TL.
- Uke 41 er det høstferie.

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, marie.anonsen@vatneli.no
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. NB: Marie SH har fri fredager.

Uke 39
Ukeplan 6. trinn
Læringsmål
Matematikk
Norsk
Engelsk
Ukas verdi

LEKSER

Kunne utforske, bruke og beskrive plassverdisystemet, og regne med
addisjon og subtraksjon.
Kunne skildre, og skille mellom førstepersons- og tredjepersonsfortelling
Bruke digitale verktøy til å lage og redigere en kort video.
Uttrykke seg tydelig muntlig.
Verdi: Innsatsvilje
Bibelvers: Sønnen til Nehemja, Neh. 3 og 6

Til tirsdag

Til onsdag

Skrive

Norsk: Gjør s.52 i Salto arbeidsbok.

Engelsk: Gloser i classroom.

Lese

Samfunn:

Regne

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.

Matte: O-bok side 10. Les eksempel og
gjør oppg. 1.23, 1.24, 1.25.

Matte: Les oppsummering s.38-39
sammen med en voksen. Øv deg hvis
det er noe du er usikker på.
PRØVE kap.1
Er du ferdig med en bok? Registrer
den på www.norlijunior.no

Engelsk: Ta med telefon og lader som
avtalt på gruppa i engelsk.

Gymtøy og drikkeflaske

Digitale
ferdigheter
Muntlig
Husk

Engelsk: Ta med telefon og lader som
avtalt på gruppa i engelsk. Husk
passende klær.

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, marie.anonsen@vatneli.no
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. NB: Marie SH har fri fredager.

Uke 39
Fagfordeling denne uka

8.30 – 9.15
9. 15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.30 – 14.15
14.15 – 14.30

Mandag

Tirsdag

Matte

Norsk

DKS
film
Utegym
Utholdenhets
trening
Norsk

Musikk

Onsdag
TL
Matte

Torsdag
TL
Musikk

Naturfag

Naturfag

Matte

Samfunnsfag

Engelsk

PRØVE kap.1

Engelsk
KUH/MAH
Husk forkle og
hårstrikk

KUH/MAH
Husk forkle og
hårstrikk

Norsk
Diktat
Utegym
3 km løp

Fredag

KRLE

VASKING

Info til hjemmet:
- Vi ønsker Marie Ånonsen hjertelig velkommen til mellomtrinnet. Hun er nå kontaktlærer for hele 6.trinn, og
Christina, Filip-Elias og Jørgen fra 5.trinn.
- Vi er ute i alle gymtimer denne uka uansett vær. Send derfor med gode klær og løpesko.
- Minner om dugnad og klasseforeldremøte tirsdag 04.10. Foreldremøtet begynner kl.19.00
- Den kulturelle skolesekken kommer til oss på mandag og viser filmen Attila. Gå gjerne inn og les mer om filmen
her.
- Husk at fravær skal meldes til kontaktlærer innen 08.00 samme dag på Visma.
- Mandag neste uke skal elevene i 6.og 7.trinn ta vaksine.
- TL: denne uken har mellomtrinnet ansvar for TL.
- Uke 41 er det høstferie.

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, marie.anonsen@vatneli.no
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. NB: Marie SH har fri fredager.

Uke 39
Ukeplan 7. trinn
Læringsmål
Matematikk
Norsk
Engelsk
Ukas verdi

LEKSER

Ha kontroll på plassverdisystemet
Kunne skildre, og skille mellom førstepersons- og tredjepersonsfortelling
Verdi: Innsatsvilje

Bibelvers: Sønnen til Nehemja, Neh. 3 og 6

Til tirsdag

Skrive

Norsk: Gjør s.52 i Salto arbeidsbok.

Lese

Samfunn:

Regne

Matte: S. 15 i oppgaveboka. Gjør oppg.
1.49, 1.50 og 1.51

Digitale
ferdigheter

Til onsdag

Til torsdag

Til fredag

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok.
Engelsk: Les 15min i den engelske
boken din. Fyll deretter ut skjema.
Matte: S. 16 i oppgaveboka. Gjør oppg.
1.55, 1.56 og 1.57
Øv på gangetabellen (1-10)

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok.
Engelsk: Les 15min i den engelske
boken din. Fyll deretter ut skjema.

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok.
Matte: Gjør lekse på skolen.cdu.no

Er du ferdig med en bok? Registrer
den på www.norlijunior.no

Muntlig
Husk

Gymtøy og drikkeflaske

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, marie.anonsen@vatneli.no
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. NB: Marie SH har fri fredager.

Uke 39
Fagfordeling denne uka
Mandag

Tirsdag

8.30 – 9.15

Matte

Norsk

9.15 – 10.00

DKS
film
Utegym
Utholdenhets
trening
Norsk

10.15 – 11.00
11.45 – 12.30
12.30 – 13.15
13.30 - 14.15
14.15 – 14.30

Musikk

Onsdag
TL
Engelsk

Torsdag
TL
Musikk

Naturfag

Naturfag

Engelsk

Samfunnsfag

Norsk

KRLE

Matte

Matte
KUH/MAH
Husk forkle og
hårstrikk

Fredag

KUH/MAH
Husk forkle og
hårstrikk

Utegym
3 km løp

VASKING

Info til hjemmet:
- Vi ønsker Marie Ånonsen hjertelig velkommen til mellomtrinnet. Hun er nå kontaktlærer for hele 6.trinn, og
Christina, Filip-Elias og Jørgen fra 5.trinn.
- Vi er ute i alle gymtimer denne uka uansett vær. Send derfor med gode klær og løpesko.
- Minner om dugnad og klasseforeldremøtet tirsdag 04.10. Foreldremøte begynner kl.19.00
- Den kulturelle skolesekken kommer til oss på mandag og viser filmen Attila. Gå gjerne inn og les mer om filmen
her.
- Husk at fravær skal meldes til kontaktlærer innen 08.00 samme dag på Visma.
- Mandag neste uke skal elevene i 6.og 7.trinn ta vaksine.
- TL: denne uken har mellomtrinnet ansvar for TL.
- Uke 41 er det høstferie.

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, marie.anonsen@vatneli.no
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. NB: Marie SH har fri fredager.

