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Nå har vi begynt med foreldresamtaler. Elevene får med seg et ark

med spørsmål dere sammen må svare på hjemme. Dette må leveres

til kontaktlærer så snart det er utfylt, i god tid før samtalen. Elevene

skal være med på samtalen denne gangen!

Det er gøy og lærerikt å jobbe med det tverfaglige prosjektet “Jorda

vår”. Denne uken reiser vi til Oseania..

Det nærmer seg 17. mai og i år blir det skoletog. Oppstilling på

Fagermoen, bak gamle rådhuset kl. 09.45. Elevene må ha med

flagg, lurt å merke med navn.

Husk innesko!

Husk skiftetøy, særlig sokker og bukser.

Turdag på tirsdag. Husk å kle deg etter været. DET BLIR IKKE BÅL.

Ta gjerne med noe godt å drikke.

Dette holder vi på med på skolen denne uka:

Norsk: Finne informasjon på internett og skrive

om et land.

Matematikk: Regning til

100 - bruk av modeller

Engelsk: Oceania

Ukas faglige mål:

Norsk: Jeg kan søke etter informasjon på

internett, eks. finne ut hva hovedstaden i

Australia heter.

Matte: Jeg kan bruke modeller når jeg løser

tekstoppgaver.

Ukas sosiale mål: Jeg er oppfører meg fint

mot alle på skolen!

Vi lærer om Oseania
denne uka!

TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG

NORSK:

Les teksten om Oseania høyt

sammen med en voksen en gang.

På 17.mai går vi  skoletoget.

Vi møtes vi på Fagermoen,

bak biblioteket  kl 09.45.

Ta med flagg!

NORSK:

Les teksten om Oseania høyt sammen med en

voksen en gang.

MATTE: Gjør matte-arket som ligger i

leksemappa di. Skriv inn i modellen før du regner

ut svaret! Bruker du pluss eller minus?

NORSK:

Les teksten om Oseania høyt sammen med

en voksen en gang.

NORSK: Skriv om hva du gjør og ser på tur

i Oseania. Tegn til.
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