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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1. Norsk  
Musikk 6/7 

Eng Norsk Norsk 

2. Norsk Nat 6/7 Norsk Nat 6/7 

3. Matte Matte Norsk Aktiv u. Eng 

4. Matte Samf PBL 6/7 Bibliotek                K/h 
Keramikk med May 
 

5. Kr.øv. 6/7 Samf FYSAK 6/7 kl. Matte 

6. Krle 6/7 kl. Eng Slutt 13.00 Krle 6/7 

                            

DETTE SKAL VI JOBBE MED DENNE UKA. 
Tverrfaglig tema: Jobbe med plastproblematikken i havet over flere uker. 
 
Norsk: Beskrive hvor gjenstanden vi tok med fra Vedøya kommer fra.  
Lage en fortelling om den.  
Matte: Titallsystemet, addisjon og subtraksjon, tekststykker. 
Eng: Australia/Oceania 
Samf: Plast i havet. Geografi: Asia, spesielt Sør-Øst Asia. 
Nat: Plast i havet. 
Krle: Kristendom 
K/h: Tegne til keramikk arbeid. 
Musikk: Musikk: Samspill, med fokus på akkorder i felles rytme. Sanger: Fader Jakob og Tom Dooley. Spill 

gjerne hjemme på gitar/piano, evt Garageband. 

 
HUSK DENNE UKA: 

Til tirsdag: 
 
Matte: 
Jobb minst 30 min på  
Multismartøving. 
 
Samf: 
Søk på nettet, se på kart 
over hvilke land som 
hører til under Sør-Øst 
Asia.  
Skriv dem ned i 
samf.skriveboka. 
 
 
P.S: Ta med 
redningsvest som skal 
ligge på skolen! 
 
P.S: Husk å lade I Pad !!! 

Til onsdag: 
 
Eng: 
Workbook: Gjør ferdig 
oppg på sidene 22, 23, 
24 og 25. Du må se i 
textbook. 
 
 
Friskt hav-tema: 
Les sidene 6,7,8 og 9 i 
miljøheftet du har i 
mappa. Bruk tusj og 
marker viktige ord i hvert 
avsnitt. 
Skriv minst 10 
faktasetninger fra hvert 
avsnitt. 
 

Til Torsdag: 
 
Matte: 
Gjør oppg: 1.39, 1.40 og 
1.41 side 10 og 1.44 side 
11. matteboka. 
(alle har startet på skolen 
med oppg) 
 
Friskt hav -tema:  
Les i det nye miljøheftet 
om Bali side 23. Bruk 
tusj og markere 
nøkkelord. 
Skriv minst 5 
faktasetninger om 
ordene, skriv i 
samf.skriveboka. 
 
P.S: Husk å lade I Pad !!! 

Til Fredag: 
 
Friskt hav-tema: 
Les om mikroplast side 24 
i miljøheftet. 
Marker med tusj viktige 
ord. Lag tankekart på 
IThought om Mikroplast. 
Skriv inn alle nøkkelord 
der. 
 
Eng: 
Les høyt på teksten side 
34 og 35 i textbook. Les 
høyt flere ganger.  
Skriv ned glosene på side 
31 og øv på dem 
Workbook side 26 og 27 
 
Ingen gym!!! 

 



 

 

Underskrift foreldre: ____________________________________________________- 
 

 

Info: 
 
Vi hadde en flott tur ut på Vedøya. 6. og 7. kl ryddet ei strand der, mens 5.kl tok først 
Kjeøya og kom over til Vedøy etterpå for å plukke mer. Flinke unger som plukket ca 
35 fulle sekker bare fra den ene stranda vi var. Fylte godt opp en kontainer.  
Vi er i gang med temaet om søppelet i havet og hvordan det virker inn på både 
mennesker og dyr. De gjør forsøk ved å sjekke sanda fra Vedøya. Vi utvider 
horisonten og lærer og hvordan det er i Sør-Øst Asia i forhold til marint søppel. 
 
Robåtene er satt ut så ved godt vær så kommer vi til å ro litt med båtene. Derfor 
veldig bra hvis redningsvestene kan bli liggende på skolen noen uker. 
 
 
Kroppsøving: 
Mandagene: 6/7 kl har kroppsøving hver mandag. Det er bare en time så det er fint 
hvis elevene har på seg lette klær den dagen. Alle må ha gymsko i gymsalen!  
Fredagene får de litt mer tid så da må alle ha med gymtøy og dusjeutstyr. Ved ute 
aktiviteter får dere beskjed via SMS. 
 
 
 
Vennlig hilsen Anne Merete Tlf: 91753577 
 

 
LÆRINGSMÅL FOR UKA 

JEG 
KAN  

GODT   

   

JEG 
KAN 

NESTEN 

 

JEG MÅ 
ØVE 
MER 

 

SOSIALT: 
Jeg viser fin oppførsel i sammenslåtte timer. 

   

NORSK:  
Jeg har kommet godt i gang med fakta teksten om søppel- 
gjenstanden jeg fant på Vedøya. 

   

ENGELSK: 
Jeg kan fortelle minst 3 fakta om Australsk historie. 

   

MATTE: 
Jeg vet hvilke regnearter jeg skal bruke ved tekststykker. 

   

SAMF: 
Jeg vet hvor Sør-Øst Asia ligger på kartet. 

   
 


