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VIKTIG INFO: 
Hvis barnet ditt ikke føler seg bra 
Ikke møt på skolen eller SFO hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at 
barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått 
påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må 
hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig. 

DET BLIR IKKE LEKSER HJEMME DISSE DAGENE.  
HUSK Å LADE CHROMEBOOKEN HVER DAG. VI HAR IKKE CHROMEBOOK TIL UTLÅN, OG KAN IKKE LADE PÅ SKOLEN. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Matte: Jobb 30 min med Mattemaraton 2020 på Kikora. Vi tar en 
bingo etter 500 oppgaver😃 
 
Matte: Jobber med brøker med lik verdi, sammenligning av brøker 
og å utvide brøker. Jobb med brøkarkene hvis du ikke gjorde sist 
uke.  
 
Les 30 minutter. Enten i egen bok eller på Skolenmin - Bibliotek.  
 
Norsk: Å skrive morsomt. Jobb videre/gjør ferdig historien din. 
 
KRLE: Pinse. Presentasjon på tavle med oppgaver. Leveres i 
Classroom. 
 
Norsk 
Vi jobber med språk og dialekter. 
Link: Det norske språk 
1. Les om de to skriftspråkene 
2. Gjør oppgavene oversett, omsett, bokmål eller nynorsk 
3. Til slutt gjør du test deg selv 
 
Samfunn: Historien om Norge Harald Hårfagre. Når du er ferdig 
skal du tenke du er skalden til Harald Hårfagre, Torbjørn Hornklove 
og fortelle litt om bragdene til Harald. Oppgaven ligger på 
Classroom.  

Gym: Vi går ut i skogen og 
lager hinderløype. Det er 
valgfritt med gymtøy, 
uansett kan vi ikke bruke 
garderobene/dusje. 
 
Matte: Vi jobber med brøk 
og talltårn og finner 
kanskje ut hvordan Ronny 
er tankeleser? 
 
Les 30 minutter. Enten i 
egen bok eller på 
Skolenmin - Bibliotek.  
 
English:  
Work with prepositions on 
Salaby. Work for at least 
30 minutes. 
https://skole.salaby.no/5-7/
engelsk/grammar/prepositi
ons  
 
 

K&H: Tursteiner. Vi finner 
steiner utenfor og maler 
de i ulike farger.  
 
Les 30 minutter. Enten i 
egen bok eller på 
Skolenmin - Bibliotek.  
 
Matte: Brøk. Vi jobber 
med sammenligning av 
brøker og med brøker 
som er større enn 1. 
 
 
 

TUR TIL VARDEÅSEN 
Ta med:  

- Passende tøy 
- Gode sko 
- Mat 
- Drikke 
- Sitteunderlag 

 
Matte: Jobb 30 min med 
Mattemaraton på Kikora. 
 
Samfunn: Historien om Norge 
Olav den hellige.  
 
English:  
Choose two of the 
pronunciation tasks and 
practice reading saying it out 
loud. Choose between British 
or American. 

Naturfag  
Kindereggbombe. Vi lager 
hypoteser og gjør forsøk. 
 
Matte: Jobb 30 min med 
Mattemaraton på Kikora.  Vi tar en 
bingo etter 500 oppgaver😃 
 
Norsk: 
Vi fortsetter med språk og dialekter 
Link: Nordiske språk 
1. Les dansk og norsk og gjør 
oppgaven oversett til dansk. 
2. Les svensk og norsk og gjør 
oppgaven oversett til svensk. 
3.Gjør test deg selv og arbeidsark 
 
Matte: Vi jobber med talltårn 
 
Les 30 minutter. Enten i egen bok 
eller på Skolenmin - Bibliotek.  
 
RONNY-TIME🎉🏀⚽ 
 
 

Ronny Stenberg: 48026803 ronny.stenberg@kristiansand.kommune.no  
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