Henter
elevene:
1. økt
08:30-09:30

09:30-09:55

2. økt
09:55-11:00

11:00-11:55

3. økt
11:55-14:10

MANDAG
Kristin

TIRSDAG
Bente K

ONSDAG
Mette

TORSDAG
Bente K

FREDAG
Chris

Matte (Kristin)

Musikk (Bente)

KRLE (Mette)

Kunst og
håndverk

Repetisjon

(Chris)
Fortsette med
SMART plast.

Naturfag (Chris)
08:30-10:00
SMART-Plast

Brøk, gjøre ferdig
oppgaver på
showbie, jobb
med brøkappen
eller MSØ

Friminutt
UFOdesse/sykkelb
ane

Friminutt
Slåballbanen

Engelsk (Guri)
London
Lage en
presentasjon
av et
«turistmål»
Mat/friminutt
Kanonballbane

Norsk (Bente)

Norsk
(Bente).
Lage en egen
verden i
Minecraft og
skrive om
den.

---------------------

Friminutt
Fotballbane

Mat/Friminutt
10:00-11:00

Samfunnsfa
g (Bente)
Romerriket

Naturfag (Chris)
11:00-12:20
SMART-Plast

Mat/friminut
t
Slåballbane

God helg!

Friminutt

Mat/friminutt
Fotballbane

SMART-plast
(Mette/Astrid)
Fortsette med
SMART plast.

--------------------Sykkeltur til
havbrukssenter
et

Vi skal på
sykkeltur til toft
Utegym
på
havbrukssenter (Chris)
Væravhengig
et
5B sykler dit kl.
1030

Informasjon fra lærere:
Onsdag: I regi av den kulturelle skolesekken skal hele 5. trinn besøke havbrukssentret på
Toft. 5B har omvisning fra 11:15-13:30. Vi starter å sykle fra skolen ca. 10:30 og sykler
tilbake etter omvisningen. Skolen har sykler og sykkelhjelmer til utlån om det skulle være
noen som ikke har. Gjerne ta med ekstra drikke til turen 😊
Snart sommerferie: Vi begynner sånn smått å forberede oss til sommerferie. Alle
skolebøker, iPad, lader og tastatur skal leveres inn før sommerferien. Gjerne ta med bøker
allerede denne uken om dere har noen liggende hjemme.
Bibliotek: Flere elever har fått purring fra biblioteket på lånte bøker. For å levere bøkene
kan elevene levere de i bokkassen utenfor døra i gangen på samfunnshuset. Skolen får
ikke besøke biblioteket med hele klasser enda.

Matte

Norsk
Engels
k
Naturfa
g
KRLE
SF
KØ/SV
Annet

Jobb 15 minutter i
MSØ.

Jobb 15
minutter i
MSØ.

Jobb 15
minutter i
MSØ.

Jobb 15
minutter i
MSØ.

Fortsett med å utvikle ideene gruppa har kommet fram til i
SMART-plast.

Lære å addere
brøk med lik
nevner.

Lære å tenke
problemløsnin
g

