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FAG TIL
TIRSDAG

9.11

TIL
ONSDAG

10.11

TIL
TORSDAG

11.11

TIL
FREDAG

12.11
Norsk lese/
skrive

Pdf med Krim og spenning på Elevdisk/Norsk

Til onsdag: Les side 136 og 137. Røp hva som skjer.
Forbered deg på å svare på oppgave 1,2 og 3. Du velger
selv om du jobber muntlig eller skriftlig.

Til torsdag: Les side 142 og 143 - Utvid øyeblikket. Forbered
deg på å kunne svare på spørsmål 1 a,b og c. Du velger selv
om du jobber muntlig eller skriftlig.

Planleggingsdag for
lærerne og elevene har fri!!

Les minst 20 minutter i egen bok hver  skoledag = 60 minutter denne uken.
Hvis du ikke har bok hjemme finnes det mye bra på biblioteket på “skolen” I tillegg
oppfordrer vi til at dere bruker Madla bibliotek og bruker hjelpen de kan gi for
boktips.

Matte Multiplikasjon av desimaltall.

Gjøremål tildelt på Kikora for uke 45.
Planleggingsdag for lærerne

Engelsk Fullfør “do/does/don’t/doesn’t” oppgavearket du jobbet med
på stasjonene torsdag/fredag i uke 44.
Jobb i ca 15 min med noen av disse nettoppgavene:

1) Hvordan lage spørsmål med do/does
2) Salaby - spørsmål med do/does
3) Denne siden er på engelsk, mange do/does oppg.

Mandag:

Gym inne:

Begge

klassene skal

skifte og

dusje.

Tirsdag

6A

Mattestasjoner

K & H

tredeling

Onsdag

6B Mattestasjoner

Fysisk aktivitet

4. time

Torsdag

M & H

gruppe 1 i 6A

lager en

overraskelse til

hele trinnet!

Fredag

Planleggingsdag

https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5f3e62937a08ec9c90cb5c72-5f3f1c6460e9d57667bada73
https://stairsonline6.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaside.html?tid=1071118
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/grammar/question-words/level-2/do-or-does
https://agendaweb.org/verbs/do-does-exercises.html
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TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Vi har fokus på å unngå unødvendig kommentering og at det ikke alltid er hva vi
sier som kan bli oppfattet dumt, men hvordan vi sier det.

Norsk Tema: Krim og spenning

Matematikk Vi øver på multiplikasjon av desimaltall med 10, 100 eller 1000

Vi øver på multiplikasjon av heltall med desimaltall.

Engelsk Vi leser og lærer om flere engelsktalende land, nå har vi fokus på USA.

Grammatikk: substantiv som man ikke kan telle.

Naturfag Forsøk og forsøksrapport. Fokus på begrepene problemstilling, hypotese og

konklusjon.

Samfunnsfag Ut i Europa - vi blir kjent med land, hovedsteder, storformer, landskap, klima

KRLE

Musikk

Kroppsøving Lek og samspill.  Studentene har ansvar for aktivitetene

Mat og Helse Bli trygg på oppvaskrutiner og samarbeid på kjøkkenet.  Lage overraskelse til

trinnet.

Gloser uke 45

Ingen gloser denne uken. Quizlet

Bruk gjerne Quizlet når du øver på
glosene.  Følg denne linken

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei

Elevene har fått med seg hjem skriv med informasjonen om MMR vaksine.. 6A skal ha nå på

mandag 8. november og 6B på mandag 15. november.

Studentene er godt i gang og de har ansvar for flere av undervisningstimene. Denne uken har

de hovedfokus på norsktimene med temaet Krim og spenning.

Dusjing.  Nå har vi lov til å bruke alle fire garderobene på Ynglingen og derfor skal alle elevene

dusje på mandager.  Det er helt ok å komme i gymtøy på skolen, men da skal det byttes til

https://quizlet.com/_aib2vr?x=1qqt&i=2zryig
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andre klær etter dusjing.  Husk håndkle!

Takk for kjekke samtaler og gode tilbakemeldinger på samtalene. Vi vil bare repetere at dere

må hjelpe oss å sette strek for leksene dersom dere opplever at det blir for mye. Vi har ingen

problemer med å innrømme at vi kan bomme og kanskje ikke får satt av så mye tid som vi hadde

tenkt.  Gi oss tilbakemelding på mail eller telefon dersom det er noe dere ikke får fullført.

Hilsen Helene, Gudrun og Katharina


