
5. og 6.kl. uke 22, 2022 
Ukens bibelvers:  

1. kor. 12,7: Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det 

gode.  

I mai har vi fokus på “Respekt – for medmennesker”. 

Lekser Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk Øv på ukens bibelvers.  Les 15 min i valgfri bok. 

(Register gjerne på sommerles) 

Skriveoppgave på classroom om “respekt”. 

Matte Jobb på Kikora i minst 20 

min.  

 

Jobb på Kikora i minst 10 min.  

Tirsdag er siste sjans for å delta på 

mattemaraton. 

6.kl: jobb i 10 min på campus 
5.kl: Les side 138 i mattebok. Lær 
ordene og prøv deg på data. 

6.klasse:  opg 10,11 og 14 s.135-137 
5.klasse: opg 7 s 129. Bruk regneark 
 

Engelsk  Ta med den engelske boken hjem og 

les i 10 minutter, minst 5 sider lenger. 

  

Samf./nat.     

Andre ting    Vi kjører på dagstur til Hommersåk på torsdag. 

Ta med klær/sko til å være ute  og nistepakke/drikkeflaske. 

Læringsmål 

Og tema 

Norsk: Elevene skriver videre på tekst/presentasjon om selvvalgt person. ( Biografi) 

Matte: Areal/omkrets (6kl), Regneark(5kl) + mattemaraton, Kikora.     

Engelsk: Kunne lese lengre tekster på engelsk oig snakke om dem.    Musikk: Instrumenter 

Samfunnsfag og naturfag: Vi arbeider videre med ressurser i Norge og ressurser i de ulike landsdelene. 

K&H: Elevene gjør ferdig arbeid og tegner. 

Denne uken: 

- Kikora mattemaraton avsluttes tirsdag 31.mai. For å få lodd må du gjøre 200 oppgaver på samme løype + registrere minst 42,5 km aktivitet. Max 5 lodd 

pr person. 

- På onsdag starter sommerles, dette varer frem til 31. august. På sommerles.no kan du registrere bøkene du leser, samle poeng, få kule premier og lesetips 

og følge med på hva vennene dine leser! Les mer på : altom.sommerles.no 

- På torsdag drar vi på dagstur til Hommersåk. Vi kjører i privatbiler 1.skoletime og kjører tilbake til skolen til kl 14.00. Vi håper på godt vær og god 

stemning       Det blir diverse stasjoner og aktiviteter i det fri. 
- Neste mandag er det FRI  (2.Pinsedag, 6.mai.) Ønsker dere en flott pinsehelg!  

Bare ta kontakt om det skulle være noe       
Kontaktlærer, Marit Bådsvik, marit.baadsvik@skg.as og Hilde Salvesen hilde.salvesen@skg.as  
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