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Kontaktlærere: 

Øystein Moe // oystein.moe@kristiansand.kommune.no 

Hilde Sollie // hilde.sollie@kristiansand.kommune.no 

Tlf. til arbeidsrom for lærere 5. – 7. trinn: 90 88 16 83 

Superheltene 5 Uke 20 Navn: 

 INFORMASJON TIL FORELDRE: 
Da er vi klare til å ta imot elevene. Følg også med på hjemmesiden, abonner på den, så får dere 
alltid siste nytt. De skal møte opp utenfor døra til 5. trinn hver dag.  

- På morgenen skal elevene gå inn, vaske hendene og sette seg ved pulten sin. Vi åpner 
dørene 08:25 slipper inn maks fem elever om gangen. 

- Klassene har pauser på ulike tidsrom og bruker  ulike uteområder. Vi på 5.trinn bruker 
området nede ved storhuska og opp til fontenen på oversiden. 

- Vi legger opp til mye utetid på skolen. 
- Hvert barn har fast stol/pult og sted til utstyr. 
- Dere foresatte leverer/henter uten å komme inn på skolen. 
- Vi oppfordrer barna til å gå til og fra skolen. 
- Vi organiserer dagen sånn at det alltid skal være god nok tid til å vaske hender før mat, 

etter utetid osv… Vi skal passe på å minne barna på hyppig håndvask. 
 
Vi ønsker alle en god uke :)  Øystein, Hilde og Hanane 

 
SOSIALT MÅL: 
 

Jeg vet at det er viktig 
for alle rundt meg at 
jeg følger 
smittevernreglene. 

 
TID MANDAG 

11. mai 
TIRSDAG 

12. mai 
ONSDAG 
13. mai 

TORSDAG 
14. mai 

FREDAG 
15. mai 

08.30 – 08.45  
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Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 
1 time 
08.45 – 09.25 

 
Smittevern 

+ 
Matte 

 
KRLE 

 
Naturfag 

 
Samfunnsfag 

2. time 
09.25 – 10.05 

3 time 
10.15 – 11.00 

 
Matte 

 
Norsk 

 
Engelsk 

 
Klassens time 
m/ ukens tekst 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

 
 

 
 

  

4 time 
11.40 – 12.25 

 
 

K&H 
Ute 

  
Uteskole 

 
Gym 

 
Uteskole 

 
 5 time 

12.25 – 13.10 

6 time 
13.15 – 14.00 

 
 

 

 
Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 
Fortell noen 
hjemme hva som er 
viktig å gjøre for å 
unngå smitte på 
skolen. 

Jeg har skrevet 
avslutningen til 
teksten 
“Mobilmelding” i 
Classroom: NORSK 
// Superheltene. 

Hvorfor er det viktig å vaske 
hendene, nyse i albuen og unngå 
å hoste? Søk litt rundt på nettet og 
skriv ned de punktene DU mener 
er viktigst for å unngå smitte. 
Linker kommer under. 

https://skole.salaby.no/17
mai/17mai-5-7 
Se filmen: Norges 
grunnlov og les teksten: 
Nasjonaldagen. 
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Fag Mål Jobb med: 
NORSK 
 
 

Jeg kan finne svar på 
finne-spørsmål (svaret finnes i 
teksten) og tenke-spørsmål 
(du må tenke deg frem til 
svaret på egen hånd) i teksten 
Mobilmelding. 

Nettvett! Vi gjennomgår oppgaven Mobilmelding, 
samtidig som vi ønsker at noen elever leser avslutningen 
sin høyt for gruppa. 
Sammen som gruppe skal vi prøve å lage en avslutning 
som vi er enige i. Hvordan kan vi få det til på en måte 
hvor alle elever blir hørt?  

MATTE 
 
 

Jeg vet at når to eller flere ting 
har samme form, men 
forskjellig størrelse, måler vi 
forskjellen mellom dem i 
målestokk. Det forteller oss 
hvor mange ganger lengden 
av en figur er forstørret eller 
forminsket i forhold til 
virkeligheten. 

Målestokk! Vi tar tilbake temaet vi prøvde oss ut på i 
starten av hjemmeskolen. Denne uken er det 
måleenheter og målestokk som er tema i flere fag. 
 
Multi 5B s. 20-30 

ENGELSK 
 
 

Jeg kan sitere en 
“toungetwister” og oversette 
den til norsk 

We work with toungetwisters! 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters 
 
New words: 

SAMFUNN 
 
 

Jeg vet hva en grunnlov er og 
hvorfor den er viktig for et 
samfunn. 

Norges grunnlov!  
Hvorfor har vi en grunnlov? Hva skal til for at en lov blir 
laget? Vi skal se på Norges grunnlov og hvilken funksjon 
den har. Vi skal også se på hvordan en lov blir laget og 
bestemt. 

NATURFA
G 

Jeg vet hva som er viktig når 
man tenker på smittevern.  
Jeg vet hvordan bakterier og 
virus spres seg. 
Ord: 
Smittevern 
Forebygging 
Spredning 
 

Vi jobber med smittevern, og hva som kan skje hvis man 
ikke tar hensyn til smittevernsregler. Hva skjer hvis et 
virus får løpe fritt? Vi ser på hva som kan skje om man 
ikke forebygger. 
Viktige linker: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-kar
antene-og-isolering/ 
https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ 

KRLE 
 
 

Jeg vet at Buddha betyr “den 
som har våknet opp” eller 
“den opplyste”. 
Jeg vet at for buddhister er 
Buddhas lære en hjelp til å 
forstå verden og vite hvordan 
de skal leve. 

Å leve som buddhist! Superheltene har laget mange 
fine fagtekster om Buddhismen. Disse skal vi sammen 
lese de neste ukene. Denne uka skal vi bli bedre kjent 
med Siddharta Gautama (Buddha) og hans lære. Vi skal 
fordype oss i livshjulet han mener menneskene er fanget 
i og hvordan de kan bryte dette hjulet (oppnå nirvana). 
Ukens ord: Karma og Nirvana 
VIVO s. 270-273. 

KRØ 
 
 
 

Uteaktiviteter og 
samarbeidsoppgaver 
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