
|  

 

 

UKEPLAN- 5A/5B- uke 37 

NAVN: _______________________ 

 
Til foreldre: I uke 36 startet vi på nasjonale prøver i norsk. 

Denne uka gjennomfører vi matematikk og engelsk til slutt. Vi 

tar ut grupper med 9 og 10 elever som gjennomfører prøven 

sammen med Kristine. Det er helt klart en ny erfaring for 

elevene å arbeide med en prøve i 90 min, men alle har gjort 

sitt beste. 

Husk gjerne litt ekstra mat på fredager da vi spiser både 

før og etter svømming. 

 

Til info:  

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

- Nasjonale prøver i matematikk gjennomføres mandag, tirsdag og torsdag. 

- Husk innesko. Dersom det blir brannøvelse, kan du bli våt på føttene uten.  

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

Helsesykepleier: 97999632 
 

 

 

LEKSE TIL:                          ANNET: 

TIRSDAG 
 

 

Norsk: Fabel lesebok s.29. Husk å lese bildetekst og 

NB-ord. 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: 1.53 og 1.55 s.14 

Nivå 2: 1.55 og 1.56 s.14. 

 

 

 

 

 

Målene for uka Ved hjemmeskole/karantene skal du: 

Norsk: Jeg leser saktekst. Jeg vet hva 

bildetekst og NB-ord er. 

Norsk: Les minst 30 min i egen bok 

eller finn bøker på salaby.no. 

Matte: Jeg kan plassere negative tall 

rett på en tall-linje.  

Jeg kan regne ut omtrentlig svar 

(overslag) 

Matte: Velg matte på salaby.no eller 

multi nettoppgaver og jobb 30 min 

med dette. 

Engelsk: Jeg kan bruke riktig form av 

to-be i presens. 

Engelsk: Gå inn på salaby.no, 5-

7.trinn og engelsk. Jobb med 

oppgaver i ca 30 min. 

Sosialt mål: Vi øver på samarbeid. Aktivitet: Vær fysisk aktiv i minst 

20 min (hopp, løp, lek) 



 

 

 

ONSDAG 

 

 

Norsk: Fabel lesebok s.30. 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

HUSK DIKTAT! Diktatord: kjole, kjøpe, kjenne, kino, 

kilde og kylling. 

Lag en setning med hver av diktat ordene i lekseboka. 

 

 

 

TORSDAG 

 

 

 

Norsk: Fabel lesebok s.31. 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

Skrive: Svar på spørsmål 5 a og b s. 32. Svar med 

hele setninger og skriv i L-boka. 

 

Engelsk: Read and translate from Quest 5. 

Level 1: Read p. 18 

Level 2: Read p. 18 and 19. 

 

GLOSEPRØVE: 

English glossary: 

back-rygg 

lion-løve 

mouse-mus 

to roar-å brøle 

paws-poter 

 

Extra: 

narrator-forteller 

was caught-ble fanget 

 

 

 

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. 1.57 s.15. 

Nivå 2: Regn oppg. 1.58 og 1.59 s.15 

 

 

Husk 

svømming. 

 

 
 


