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hŬĂƐ�ŵĊů͗

Z�^W�<d�ƉĊ�ƚŽĂůĞƚƚĞŶĞ͗
Jeg venter til det er ledig.
Jeg lar andre være i fred.
Z�^W�<d�ŝ�ƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐƐƌŽŵŵĞƚ͗
Jeg rekker opp hånda og venter til jeg får ordet.
Jeg lytter til dem som snakker.

�ĂŐ͗ Skolefag:

>�<^�Z͗
/ŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ�Žŵ�ŶŽƌƐŬůĞŬƐĂ͗
I uke 15 og 16 bruker vi "Verdens verste rektor" som felles leselekse. Jeg anbefaler å lese og 
lytte samtidig, særlig for dem som er litt usikre i rettskriving. Vi blir ikke ferdig med boka 
denne uka, så vi fortsetter litt neste uke.

Hvis du har lest denne boka før, så kan du velge en annen. Du må likevel gjøre arbeidsarkene. 
De passer til alle fortellinger.
Du kan også velge en faktabok. Denne uken er det to typer oppgavesamlinger - en type til 
skjønnlitterær bok (en bok med en fortelling i), og en type til faktabok. Da blir det lettere å 
gjøre oppgaver for dere som leser faktabøker. 
Begge oppgavesamlingene ligger i Teams-oppgaven, og du velger selv den som passer for den 
boken skal lese.

Mandag På skolen
KRLE•
Norsk•
Engelsk•
Kroppsøving•

EŽƌƐŬ͗
-Les/lytt til kapittel 1 i   "Verdens verste rektor" på Salaby bibliotek.
-Gjør arbeidsark 1 i Teams --> oppgaver --> uke 15 - "Arbeidsark til leselekse."

�ŶŐĞůƐŬ͗
Teksten du har jobbet med i TB på skolen skal leses inn på lydfil i OneNote. 

hƐŝŬŬĞƌ�ƉĊ�ŚǀŽƌĚĂŶ�ƐƉŝůůĞ�ŝŶŶ�ůǇĚĨŝů͍�^ũĞŬŬ�Ƶƚ�ǀŝĚĞŽĞŶ�ƵŶĚĞƌ͊

Lydfil i
OneNote

Tirsdag På skolen
Link•
Norsk•
Matematikk•

EŽƌƐŬ͗
-Les/lytt til kapittel 2 - 4 i   "Verdens verste rektor" på Salaby bibliotek.
-Gjør dagens oppgaver i Teams --> oppgaver --> uke 15 - "Arbeidsark til leselekse."

DĂƚĞŵĂƚŝŬŬ͗
-Multi side 47-48. (P. side 47-48)
(Det du ikke ble ferdig med på skolen/i skoletiden gjøres i lekse).

hŬĞďƌĞǀ�ƵŬĞ�ϭϱ�<ŽŚŽƌƚ�ϭ�;dŽŶũĞͬ�ĞŶĞĚŝĐƚĞͬ�ůŝŶĂͿ



Onsdag På skolen
Matematikk•
Samfunnsfag•

KH•

EŽƌƐŬ͗
-Les/lytt til kapittel 5 - 6 i   "Verdens verste rektor" på Salaby bibliotek.
-Gjør dagens oppgaver i Teams --> oppgaver --> uke 15 - "Arbeidsark til leselekse."

DĂƚĞŵĂƚŝŬŬ͗
-Multi side 49-50. (P. side 49-50)
(Det du ikke ble ferdig med på skolen/i skoletiden gjøres i lekse).

Torsdag Hjemmeskole
Morgenmøte 8.30•
Matematikk•
Norsk•
Engelsk•
Avslutningsmøte 12.30•

EŽƌƐŬ͗
-Les/lytt til kapittel 7 - 9 i   "Verdens verste rektor" på Salaby bibliotek.
-Gjør dagens oppgaver i Teams --> oppgaver --> uke 15 - "Arbeidsark til leselekse."

�ŶŐĞůƐŬ͗
Det du har jobbet med på hjemmeskole skal være ferdig

Fredag Uteskole
Teiebanen
Husk egnede klær

/E&KZD�^:KE�KD�^d�ZdͲ K'�^>hddͲd/��Z�h<��ϭϱ͗

D�E��'ͬ
WĊ�ƐŬŽůĞŶ

d/Z^��'ͬ�
WĊ�ƐŬŽůĞŶ

KE^��'ͬ
WĊ�ƐŬŽůĞŶ

dKZ^��'ͬ
,ũĞŵŵĞƐŬŽůĞ

&Z���'ͬ
hd�^<K>�

8.30 - 9.00 Lesekvart og 
gjennomgang 
av dagen

Lesekvart og 
gjennomgang av 
dagen.

Lesekvart og 
gjennomgang av 
dagen.

Morgenmøte på 
Teams kl. 8.30

08.30-13.00

Uteskole hele 
dagen

Teiebanen

1. time
09.00-09.45

KRLE Norsk Matematikk Matematikk Husk egnede 
klær til å være 
ute i.

Time2.
10.00-10.45

Norsk Link Samfunnsfag Norsk

time3.
11.30-
12.30

Kroppsøving Matematikk K&H Engelsk

Kl. 12.30: 
Oppsummering av 
dagen - Møte på 
Teams.

Time4.
- 14.00

Engelsk K&H

Slutt Kl. 14.00 Kl. 13.00 Kl. 14.00 Kl. 13.00 Kl. 13.00

'ĞŶĞƌĞůů�ŝŶĨŽ͗

Skolen fortsetter på rødt nivå i uke 15, men det er noen endringer på timeplanen. Vi skal denne uken ha en 
dag med hjemmeundervisning (torsdag). Mandag-Onsdag er på skolen og fredag er uteskole. Se planen 
over for tidspunktet skoledagen avslutter.



Det er ikke lenger bål på uteskole. 

E�͊�^ƚŽƌĨŽƌĞůĚƌĞŵƆƚĞƚ�ƉĊ�dĞĂŵƐ�ĂŶŐ͘�>ĂďĂŬŬĞŶ�ƐŬŽůĞ͕�Ğƌ�ĨůǇƚƚĞƚ�ĨƌĂ�ŽŶƐĚĂŐ�ϭϰ͘ϰ�ƚŝů�dKZ^��'�ϭϱ͘ϰ͘�
^ĂŵŵĞ�ƚŝĚƐƉƵŶŬƚ͘�&ŽƌĞƐĂƚƚĞ�ŬĂŶ�ŵĞůĚĞ�ƐĞŐ�ƉĊ�ŵƆƚĞƚ�ƉĊ�ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞŶ�ƚŝů�>ĂďĂŬŬĞŶ͘�

hƚǀŝŬůŝŶŐƐƐĂŵƚĂůĞƌ�ďůŝƌ�ƉĊ�dĞĂŵƐ�ŝ�ƵŬĞŶĞ�ϭϳ�ŽŐ�ϭϴ͘


