
Hjemmeskole 

Mandag 14.juni 

Hjemmeskole igjen, dette klarer vi! Fast oppmøte i teams 8.30 og 12.00 hver dag, arbeid med 

arbeidsplan etter eget tempo imellom disse to tidene.  

Gry: 99 38 55 95 

Helene: 90 76 76 71 

Fast timeplan uke 25 (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag). Eget opplegg fredag  

08.30 Oppmøte i teams – vi ringer dere opp! 

08.50-
11.50 

Arbeidsplan – dere jobber med arbeidsplanen som ligger under her, i eget tempo. Husk 
pauser og spis godt med mat!  
 
 

12.00 Oppmøte i teams – vi ringer dere opp! 

12.15 
13.00 

Sommerles 

 

SOMMERLES: https://sommerles.no/ 

Lag bruker / logg inn på sommerles og registrer bøker du leser. 

 

ARBEIDSPLAN – dere jobber i eget tempo med oppgavene 

Matte / 
Problem-
løsning 

1) 
Stian skal ta fem forskjellige kakeformer fra boksene. Han kan bare ta en form fra 
hver boks. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hvilken form må han ta fra boks 4? 
 
2)  
Nora leker med tre kopper på et bord. Hun tar koppen som står til venstre, snur 
den og setter den til høyre for de andre koppene. Bildet under viser det første 
flyttet: 

 
Hvordan vil de tre koppene se ut når Nora har gjort 10 flytt? 

https://sommerles.no/


 
Nyheter Gå inn på denne linken: https://www.elevkanalen.no/public2 

Logg inn med feidebrukeren din og se dagens nyheter. 

 
Norsk Elevmedvirkning: Er det noe du skulle ønske vi hadde lært om i 5.klasse, som vi 

kan lære i 6.klasse? Det kan være nesten hva som helst innenfor de ulike fagene. 

Kanskje det er noe i historie / samfunnsfag eller naturfag du vil vite mer om      . 
Skriv en liste, send som bilde til Helene eller Gry på telefonen. 

 
 

Fysisk aktivitet Lag dere en hinderløype i hagen / på gårdsplassen. Bruk det dere har tilgjengelig, 
vær kreative. Gjennomfør hinderløypa minst 5 ganger. Dersom du får til å sende 
oss bilder eller video, så gjør det! Vi synes det er kjempegøy å følge med på dere 
hva dere får til. 

En god gjerning Gjenbruk! Gå igjennom klesskapet ditt – har du noe der som har blitt for lite for 
deg? Ta det ut, gå gjennom klærne med noen hjemme. Gi 
klærne videre til noen som kan trenge de! 

Sommerles Les i en valgfri bok fra kl 12.15-13.00 

 

https://www.elevkanalen.no/public2

