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UKEPLAN- 5A/5B- uke 36 

NAVN: _______________________ 

 
Til foreldre: Takk for oppmøte på foreldremøte. I svømmingen 

på fredag har svømmelærerne nå gjennomført en kartlegging av 

elevenes ferdigheter i svømming, dykking og flyting. De kommer 

utover høsten til å trene med elevene på de ferdighetene de 

trenger mer trening på.  

 

Til info:  

- Referat fra foreldremøte kommer som ranselpost. 

- Klassekasse på 50 kr kan leveres på skolen, dette er frivillig. 

- Nasjonale prøver starter 6.september. Vi gjennomfører en prøve pr.uke. 

- Fint om alle har med seg innesko og gymsko. Hvis elevene har behov for 

skiftetøy, så kan det ligge i en pose i sekken. 

Skolens telefon: 41868912, Kristine mob 99039455, Johanne mob 45264352. 

Helsesykepleier: 97999632 
 

 

 

LEKSE TIL:                          ANNET: 

TIRSDAG 
 

 

Norsk: Fabel lesebok s.15-16 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: Regn 1.43 og 1.44 s.12 

Nivå 2: Regn 1.46 og 1.47 s.12 

Husk oppsett for føring. 

 

 

 

 

ONSDAG 

 

Norsk: Fabel lesebok s.17 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

HUSK DIKTAT! Diktatord: ball, flyte, hoppe, rake, 

hytte, sluke. 

Lag en setning med hver av diktat ordene i lekseboka. 

 

Målene for uka 

Norsk: Jeg øver på ord med dobbel konsonant. 

Jeg øver meg til nasjonale prøver. 

Matte: Jeg kan regne ut omtrentlig svar (overslag) 

Jeg kan føre tekstoppgaver med utregning og 

svarsetning. 

Engelsk: Jeg kan bruke verb i presens. (verbs in the  

present tense). 

 

Sosialt mål: Vi øver på samarbeid. 



 

 

TORSDAG 

 

 

 

Norsk: Fabel lesebok s.18 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

Skrive: Svar på spørsmål 5, 6 og 7 s.19. Svar med 

hele setninger og skriv i L-boka. 

 

Engelsk: Read and translate from Quest 5. 

Level 1: Read p.16. 

Level 2: Read p.16-17. 

 

GLOSEPRØVE: 

English glossary: 

Pet – kjæledyr 

Asked – spurte 

Store - butikk 

Picked –plukket ut 

Puppy - valp 

Ekstra: turtle – skilpadde 

Extreme – ekstrem 

Napping – ta seg en lur 

 

 

 

FREDAG 

 

Norsk: Les 15 min i valgfri bok. Husk minst 3 ting 

fra det du har lest som du kan fortelle på skolen 

neste dag. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: Regn oppg.1.49 og 1.50 s.13 

Nivå 2: Regn oppg. 1.49 og 1.52 s.13 

Ved tekstoppgaver husk utregning og svarsetning. 

 

Husk 

svømming. 

 

 

Matteføring 

 Når du regner ut tekstoppgaver: ha med utregning, to streker un-

der svaret og svarsetning. 

 


