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Beskjeder til hjemmet:  

Alle utdragene til Bokslukerprisen ligger som lydfiler på nettsiden:  

https://bokslukerprisen.no/  

7B ble enige om å betale inn 50,- til klassekassa. Dette er en frivillig 

ordning. Pengene vil bli brukt til å kjøpe inn litt mat/ frukt når vi 

drar på tur. 7A- frivillig klassekasse😊 

Minner om GYMTØY og GYMSKO. Det er stor aktivitet i gymtimene 

og de svetter mye.  

Norlijunior sin lesekonkurranse begynner mandag 13.september. 

Elevene registrerer selv de bøkene de leser/ lytter til på: 

www.norlijunior.no  
Lekse til: Lekser HUSK 

Tirsdag: Matte: Gjør ark. 

Engelsk: Rød: Les s. 18 i TB. Oversett så godt du kan.  

Gul: Les og oversett s. 38 i TB.  Tren på å lese med 

innlevelse. 

Skriv fokusordene og de uregelrette verbene i 

gloseboka.  

 

Onsdag Lesing: Les utdraget Lappjævel i boka til 

Bokslukerprisen. Skriv ned hva du likte/ ikke likte med 

utdraget på notatsiden i boka. 

 

Torsdag Norsk: Les 20 minutter i selvvalgt bok. Husk å 

registrere på Norlijunior! 

Matte: Gjør ark. 

 

Fredag Lesing: Les 20 min i selvvalgt bok. Husk å registrere på 

Norlijunior. 

Engelsk: Rød: Les s. 19 i TB. Oversett så godt du kan. 

Gul: Les s. 40 i TB. Oversett så godt du kan. Tren på å 

lese med innlevelse. 

Øv på fokusord og uregelrette verb. 

GYMTØY 

Joggesko og 

badetøy (for 

de som vil 

bade). 
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Kunnskapsmål: 
Norsk: Kunne lytte til andre. Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise 

respekt for andres. 

Matematikk: Jeg kan multiplisere med flersifrete tall.  

Engelsk: Kjenne til en av tidenes største dramaer, Romeo and Juliet.  

Sosialt mål: Jeg aksepterer forskjeller. 

 

Focus words 

Red Yellow 

English Norwegian English  Norwegian 
blankets tepper furious rasende 

tucked tullet inn spilt sølt 

expect forventer suspiciously mistenktsomt 

  keep away from hold (deg) unna 

  towards mot 

Irregular verbs 

Infinitive Past tense Perfect participle Norwegian 

to bend bent bent å bøye 

to bet bet bet å vedde 

 

Renate mail: renate.love.saetren@lyngdal.kommune.no   

Elsa mail: elsa.gyland@lyngdal.kommune.no  

Ole Fredrik mail: Ole.Fredrik.Hananger@lyngdal.kommune.no  

Adresse til skolens hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/aa-barneskole/  

- Fravær/ beskjeder skal nå inn i Tieto- appen.  

- Beskjeder må gis før klokka 08.15. Etter dette må man ringe skolen. 

- Skolen sitt telefonnummer: 41 86 89 12 

- Ukeplanen legges ut på hjemmesiden hver uke.  

 

Forslag til skolearbeid ved hjemmeskole (de første dagene.) 

- Lese hyllebok 20 min. 

- Lytt til lydbok på Salaby: https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket  

- Jobb 20 min. videre i matteboka di. 

- Jobb 20 min på Salaby på matte.  

- Jobb 20 min på Salaby på engelsk. Practise your reading. 

mailto:renate.love.saetren@lyngdal.kommune.no
mailto:elsa.gyland@lyngdal.kommune.no
mailto:Ole.Fredrik.Hananger@lyngdal.kommune.no
https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/aa-barneskole/
https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket

