
Markus 5C 
  

UKAS TEMA: JEG OG DE ANDRE 

                                                                            
         

Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

  
08:30 - 
10:00 

Lesekvart 
TEMA 

Med Markus og Espen 

Uteskole 
Med Markus og Espen 
Elevene møter klare til 

tur utenfor kuben 
08:30 

Hjemmeskole 
Med Nina Constance 

Samling i Teams 08:30 

Hjemmeskole 
Med Markus 

Lesekvart 
TEMA 

Med Markus og Espen 

 10:00-10:15 Pause Pause Pause Pause Pause 

  
10:15 - 
11.15 

 
Matematikk 

Uteskole 
Husk vedkubbe og 
bålmat for de som 

ønsker dette 

Hjemmeskole 
Enkelte grupper vil bli 
kalt inn i Teams. Dere 
det gjelder får beskjed 

om dette og når. 

Hjemmeskole 
Enkelte grupper vil bli 
kalt inn i Teams. Dere 
det gjelder får beskjed 

om dette og når. 

 
Matematikk 

11:15-12:00 Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri 

  
12:00 – 
13:00 

 
Norsk  

Uteskole 
Utegym. Sporty, men 
varmt tøy meldt rundt 

10 grader. 

Hjemmeskole 
Liten avslutning 12:45 i 

Teams 

Hjemmeskole 
Liten avslutning 12:45 i 

Teams 

 
Engelsk  

13:00  Slutt Slutt Slutt Slutt Slutt 

  

VED FRAVÆR KAN ELEVENE JOBBE MED FØLGENDE: 

NORSK:  ORDRIKET 5 
  

https://ordriket.no/read_container/c7ed88e8-346e-4724-8644-45e3a15e3174


Markus 5C 

MATEMATIKK: Multi smart øving 
                          Salaby - Matematikk 
                             

ENGELSK:  Arbeidsprogram i OneNote 
                    Salaby - Engelsk  
  

• Kohortene fra uke 12 
•  

Kohort 1 
Nina 

Kohort 2 
Vilde/Anine 

Kohort 3 
Markus 

Winston 
Leon R 
Jesper 
Philip 
George 
Erlend 
Leana 
Maria 
Brah 
Felista 
Anya 
Markus 
Jonas 
Stellan 
William 
Lisa 
Heine 

Mikkel 
Oda 
Emma 
Eva 
Stefan 
Tyrone 
Theodor 
Erik 
Håkon 
Emilie 
Sofie 
Lyon 
Danielius 
Rodi 
Andrea 
Nicklas 

Nicoline 
Isabella 
Thelma 
Adam 
Mads 
Hermine 
Vanja 
Hama 
Albert 
Tobias 
Herman 
Oscar 
Leon J 
Rakel 
MG 
Ingrid 
Helene 
Mina                  

• Som dere vet, blir det noen forandringer denne uka. Det blir to hjemmeskoledager og noen forandringer på start- og 
sluttider. 

https://skole.salaby.no/5-7/matematikk
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk


Markus 5C 

(Se timeplan ovenfor) 
  

• Vilde er sykmeldt 100 %. Anine er vikar for henne fram til påske. 

(Se mailadresse under.) 
  

• Mandag 22. mars  eller tirsdag 23. mars skal elevene på femte trinn gjennomføre UNG-DATA undersøkelsen. Ungdata 
er lokale barne- og ungdomsundersøkelser, der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har 
det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5. - 7. trinn), 
ungdomstrinnet og i videregående opplæring. (Deltakelsen er frivillig.) Gi skolen beskjed  dersom det ikke er aktuelt 
for ditt barn. Elevene får i løpet av denne uka med seg et informasjonsskriv hjem. Informasjon kan også leses på 
https://www.ungdata.no/hva-er-ungdata 

  
BESKJED FRA REKTOR: 

Onsdag 14. april kl. 18 vil jeg invitere alle foresatte til et informasjonsmøte på Teams eller Zoom som skal omhandle Labakken skole og den spesielle 
høsten vi går i møte. Ledelsen på den nye skolen vil presentere seg og fortelle om hvordan vi organiserer oss. For øvrig informerer vi om; antall barn på 
trinnet og hvordan trinnet organiserer seg, generelt om antall ansatte per trinn, inndeling av dagen og start og slutt-tider. Siden det deltar veldig 
mange på dette møtet kan jeg dessverre ikke åpne opp for spørsmål underveis. For at jeg skal treffe med informasjonen er det derfor viktig at jeg vet 
noe mer om hva dere foreldre lurer på. Jeg ber foreldrekontaktene om å samle sammen trinnets spørsmål og sende dem til meg på e post innen fredag 
26. mars.  
Jeg ser fram til «å møtes». 
Vennlig hilsen  
Lill Kristin Høier Sandvik, rektor  
  

                                                                                                   

  
  

                                                       UKESLEKSER 
  

https://www.ungdata.no/hva-er-ungdata


Markus 5C 

BLÅ GUL RØD 

Norsk: 
• Relemo (10 min hver dag) 

Norsk:  
• Relemo (10 min hver dag) 

Norsk:  
Les i egen bok i 15 min. 

  

Mål for uka:  
Norsk: Jeg leser hver dag. 

KRLE Jeg vet hvorfor vi har påskeferie. 

Tema Jeg prøver å være hyggelig med alle på femte trinn. 

Matematikk: Jeg vet at en hva en blandet brøk og uekte brøk er 
Jeg vet at forskjellige brøker kan ha lik verdi 

Engelsk:  Jeg forstår innholdet i det jeg leser.  
Jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg leser et ord jeg ikke forstår.  
Jeg skriver enkle dikt på engelsk.  

 
Skolens hjemmeside: 
www.vestskogenskole.no 
Vilde (5A) e-post:  
vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no  
Nina C. (5B) e-post:  
nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no 
Markus (5C) e-post:  
markus.stoen.heien@faerder.kommune.no   
Ida e-post:  
Ida.solerod.jahren@faerder.kommune.no  
Anine e-post: 
anine.westhagen@faerder.kommune.no 

Tlf Nøtterøyskolene / sentralbord: 
40 91 15 00  

  
Skole-sms:  
SKOLE: Send 5(melding) til 
59 44 42 06  

  

 
  

 

http://www.vestskogenskole.no/
http://vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no
http://nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no
http://markus.stoen.heien@faerder.kommune.no
Ida.solerod.jahren@faerder.kommune.no%20
http://anine.westhagen@faerder.kommune.no

