
Uke 14 06.04 - 09.04.21
Fag: Mål:
Matematikk Jeg skal kunne lese av og forstå en oppskrift. (Vi jobber med målinger og

desimaltall)
Norsk Jeg skal kunne skrive en dialog, og kunne delta i dramatisering.

Jeg skal kunne vite at jeg kan bruke pronomen for å erstatte et substantiv.
Engelsk Jeg skal kunne lese og forstå ulike engelske tekster.

Jeg skal kunne svare på spørsmål fra de ulike tekstene jeg har lest.
Naturfag/Samfunnsfag Jeg skal kunne finne og bruke informasjon om verdenshavene.

Jeg skal kunne lage et venndiagram om land.
Krle Jeg skal kunne fortelle litt om hva vi legger i ordet humanisme.
Sosial kompetanse Jeg skal ikke utestenge, plage, erte eller mobbe andre, og sier i fra til en

voksen dersom andre gjør det.
Ordbank kontinent, kanal, å krysse, mannskap

Lekser som skal gjøres i løpet av uka: (lekser leveres på torsdag)

Norsk Leselekse: Hefte. Dialog. Du skal øve ekstra godt på en av karakterene (personene) som er med i stykket.

Les minst 15 minutter hver dag i valgfritt lesestoff.

Skrivelekse:

Matte Jobb 15 minutter på multi smartøving i løpet av uken.

Engelsk Ark (leseforståelse).



INFORMASJON TIL HJEMMET:

Oppstart tirsdag 6. april.

Håper alle har hatt en fin påskeferie :)

Stavanger kommune har oversatt gjeldende smittevernregler, både nasjonale og lokale til ulike
språk. Dere finner informasjonen her: Information about corona virus in other languages |
Stavanger kommune

Hodetelefoner
Fint om elevene har hodetelefoner i sekken. (Gjerne bare noen små, enkle, som ikke tar så mye plass
i sekken).

Huskeliste til hver skoledag:
- Chromebooken skal være ladet til hver dag.
- Spisset blyant og visk skal ligge i sekken.

Det er fremdeles ikke lov å ha peanøtter eller peanøttpålegg på skolen.

Hilsen lærerne på trinnet.
Ingeborg, Brit, Elisabeth, Wenche og Lisa

KAMPEN SKOLE http://www.linksidene.no/kampen
Tlf. nr: 51511050

E-mail til kontaktlærere
A: ingeborg.emilie.haugstad.dybevik@stavangerskolen.no
B: brit.espeland.bye@stavangerskolen.no
C: elisabeth.andersen@stavangerskolen.no
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