
5. og 6.kl. uke 24, 2022 
Ukens bibelvers:  

1. kor. 14,1: Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, 

særlig det å tale profetisk. 

Lekser Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk Alle må skrive ferdig tekst 

om HA-med-dag. De som 

har skrevet kan lese svaret 

dere har fått på classroom 

Les minst 10 min i valgfri norsk bok. 

( Registrer gjerne på sommerles) 

Ha med deg det du skal til “ha-med-dag". Øv deg på å fortelle 

litt om det du skal ha med deg. Sett på en klokke og se om du 

klarer å snakke i minst ett minutt. 

 Alle skal vise sine ting for resten av klassen. 

 

Matte Lekse på campus, jobb i 
minst 10 minutt. 

 6.kl: Les side 181. Øv på navnene på formene.  
+ Mattelabb som ligger ute på campus 
5.kl: Jobb minst 10 min på campus-lekse. 

Lekse på campus, jobb i minst 10 
minutt. Ta gjerne en “prøv deg 
selv” på de temaet vi jobber med. 

Engelsk  Gjør en valgfri side i workbook. Ta 

også med textbook hjem for å finne 

svar. 

 Les 10 minutter i den engelske 
boka (dersom du er ferdig, leser 
du en valgfri tekst fra Textbook)  

Samf./n Husk godt tøy, badetøy, 
GOD NISTE og varm 
drikke. 

   

Annet   

Læringsmål 

Og tema 

Norsk: Å kunne fortelle noe foran klassen ( Ha-med-dag) 

Matte: Tredimensjonale figurer og volum (6kl) Kalender og tid/klokka (5kl)  

Engelsk: Kunne lese lengre tekster på engelsk og snakke om dem.     

Samfunnsfag/naturfag/musikk: Elevene velger seg ei eller to faktabøker denne uka. Den som vil kan få anbefale en av bøkene som de har lest. 

Da er vi inne i siste hele uke før ferien. På torsdag blir det ha-med-dag, der elevene får ta med en ting hver, som de skal vise for klassen, og evt. få bruke/leke 
med i løpet av dagen. 

Mat og helse (to timer på mandag) for èn elevgruppe. Den andre gruppa laget burgere og oreo-milkshake for noen uker siden (Hilde kalte det noe annet enn “mat og helse”). 

Tirsdag: To timer med surfing på Borestranden samt kort besøk på “Jærhagen” før vi drar hjem og er på skolen kl 14.00.  

Det blir idrettsdag tirsdag 21.juni. Onsdag 22.juni er siste skoledag. Da slutter elevene kl 11.00. 

Ønsker alle en fin uke!   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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