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Kontaktlærere: 

Elisabeth Kibsgaard  

Silje Tomine Rudolfsen- 478 69 621 

Marlene Einarsen - 941 99 046 

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

6. trinn ❤  Uke 20 Navn: 
 
Hei alle sammen. 
 
Da er vi klare til å ta imot elevene på skolen. Skoledagen blir likevel annerledes enn vi er vant med. Fordi vi er så 
mange elever på 6. trinn, og vi må overholde smittevernregler, vil vi dele klassen i to grupper. Vi vil ha en todelt dag, 
der halvparten av dagen vil være på skolen, og den andre halve med hjemmeskole. Skoledagen blir organisert slik at 
den ene gruppa har skole fra 08.30-11.00. Elevene må gå rett hjem etter skolen. Det blir ikke spising på skolen. Den 
gruppa som har vært på skolen på morgenen går hjem og logger på Meet klokka 12.00. Da er det hjemmeskole fra 
12.00-14.30. Motsatt med den andre gruppa; hjemmeskole på morgenen, logge på Meet klokka 08.30-11.00, og etterpå 
kommer på skolen kl. 12.00-14.30. Den ene gruppa heter Fortnite og den andre gruppa heter Roblox. Under ser dere 
timeplanen til hver av gruppene.  
På onsdager har vi uteskole hele dagen. Da møter alle elevene kl. 08.30. Vi har uteskole fra kl. 08.30-13.00. Vi kan 
ikke bruke garderoben eller klasserommet denne dagen, så da er det viktig at alle er kledd for å være ute hele dagen når 
de møter på skolen. Dette er den eneste dagen hele klassen er samlet. Vi vil likevel være delt i de to gruppene, og være 
sammen med den gruppa vi tilhører på uteskole. Alle tar med niste på onsdager.  
 
Praktisk info:  

- Når elevene kommer på skolen skal de gå inn, vaske hendene og sette seg ved pulten sin. Vi åpner dørene 
08:20 og slipper inn maks fem elever om gangen. 

- Klassene har pauser på ulike tidsrom og bruker  ulike uteområder. Vi på 6. trinn bruker området nede bak 
skolegården. 

- Vi skal ikke spise på skolen. Elevene spiser før og etter de har vært på skolen. Alle må ha med egen 
vannflaske. 

- Hver elev har fast stol/pult og sted til utstyr. 
- Dere foresatte leverer/henter uten å komme inn på skolen. 
- Vi oppfordrer elevene til å gå til og fra skolen. 
- Vi organiserer dagen sånn at det alltid skal være god nok tid til å vaske hender, utstyr, pult osv… Vi skal passe 

på å minne elevene på hyppig håndvask. 
 
Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål.  
 

Silje Tomine & Marlene 
 

 
TIMEPLAN UKE 20, FORTNITE 

 

 TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
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8.30- 11.00 ENGELSK 
på Meet 
Rodrigo har undervisning 
på Meet fra 8.30- 9.15 

TUR  
hele dagen fra 8.30- 13.00 

MATTE 
på skolen 

KUNST OG 
HÅNDVERK 
på skolen 

11.00- 12.00 PAUSE PAUSE PAUSE 

12.00- 14.30 INNFØRING I 
SMITTEVERN 
på skolen 

ENGELSK 
på Meet 
Rodrigo har undervisning 
på Meet fra 12.00- 12.45 

ENGELSK 
på Meet 
Rodrigo har undervisning 
på Meet fra 12.00- 12.45 

 
 

 
 

TIMEPLAN UKE 20, ROBLOX 

 

 TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

8.30- 11.00 INNFØRING I SMITTEVERN 
på skolen 

TUR  
hele dagen fra 8.30- 
13.00 

ENGELSK 
på Meet 
Rodrigo har undervisning på 
Meet fra 12.00- 12.45 

MAT OG HELSE 
på Meet 
Silje Tomine har undervisning i mat 
og helse på Meet fra 8.30- 9.15 

11.00- 12.00 PAUSE PAUSE PAUSE 

12.00- 14.30 ENGELSK 
på Meet 
Rodrigo har undervisning på 
Meet fra 12.00- 12.45 

MATTE 
på skolen 

NORSK/SAMF 
på skolen 

 

REPETISJON FRA FORRIGE UKE! 
Fag Mål Jobb med 

Norsk 
 

Jeg vet hva jeg må huske på når jeg skal skrive 
sammensatte ord. 
 
Jeg har funnet meg et språklig bilde som jeg kan 
forklare og vet hvordan jeg bruker i dagliglivet.  
 

 Vi jobber oss ferdig med kapitlet “Ord som gror” i 
Zeppelin språkbok. Vi jobber med noen nye språklige 
bilder og repeterer noen vi har vært innom tidligere og 
sammensatte ord.  
 

Mate- 
matikk 

 

 

Jeg vet at vi utvider en brøk ved å multiplisere 
telleren og nevneren med samme tall.  
Jeg vet at vi utvider brøkene slik at de får en 
felles nevner.  
Jeg vet at vi forkorter en brøk ved å dividere 
telleren og nevneren med samme tall.  

 Vi repeterer og fortsetter å øve på å utvide brøkene 
og finne felles nevner. Vi jobber med oppgaver i 
kapittel 6. Brøk, i Multi 6b. Vi jobber i multi smart 
øving.  

 

Engelsk 
 

 
 

 
Jeg kjenner til Martin Luther King jr og Jim 
Crow lovene (nivå 1) 
                   Or 
Jeg kjenner til historien og livet til Native 
Americans under kolonitiden(Nivå 2)  

 Denne gangen skal du få velge hva du vil jobbe med 
Velger du  Nivå 1 engelsk leser du om Martin Luther King jr og Jim 
Crows laws s.116-117 
 
Velger du Nivå 2 så leser du om The Native Americans ss. 118-123 
 
Velger du begge er det selvfølgelig lov.  

 
 

Naturfag 
 

Jeg kan fortelle om brunkull og steinkull.  
Jeg vet hva industrien på 1800-tallet trengte 
kull til.  

 Vi jobber med s. 150-155 i Globus naturfag.  
 

 



 

Jeg vet hvor olje og naturgass kommer fra.  
 

Samfunns-
fag 

Jeg vet hva forurensing er. 
Jeg kan gi eksempler på hva årsaken til 
forurensing kan være.  

 Vi bruker boka og internett til å lære oss om 
forurensing. Vi bruker også 
http://globus.cappelendamm.no 

Krle 

 

Jeg kan forklare hva Vesak er. 
 

 Vi lærer om høytiden Vesak denne uken. Vesak feires av 
Buddhistene torsdag 7.mai. Vi bruker VIVO og 
skolenmin.cdu.no 

 

Gym 
 
 
 

Jeg vet at fysisk aktivitet er spesielt viktig nå 
som vi er så mye inne, derfor må jeg gjøre noe 
fysisk hver dag! 

 Dere får forskjellige aktiviteter i gym hver dag i 
arbeidsprogrammene. Det er veldig viktig at dere 
gjør disse, for en god fysisk og psykisk helse.  

 

 


