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UKEPLAN- 5A/5B- uke 38 

NAVN: _______________________ 

 
Til foreldre: I uke 37 hadde vi nasjonale prøver i matematikk. Denne prøven var relativt 

krevende med 45 oppgaver over 90 min, men veldig bra innsats av alle sammen. 

Vi hadde brannøvelse onsdag 15.9.  

Til info:  

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

- Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres mandag, tirsdag og torsdag. Denne 

prøven varer 60 min. 

- Husk å skrive under på diktat og gloseprøver innen onsdag.  

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

 

 

LEKSE TIL:                          ANNET: 

TIRSDAG 
 

 

Norsk: Fabel lesebok s.52.  

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: Regn oppg. 1.61 s.16 

Nivå 2: Regn oppg. 1.63 s.16 

 

 

 

 

 

ONSDAG 

 

Norsk: Fabel lesebok s.53. 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

HUSK DIKTAT! Diktatord: kjøtt, kjempestor, kjevle, 

kjøleskap, kirke og kyst.   

 

Lag en setning med hver av diktat ordene i L-boka. 

Husk: 

gymsko og 

drikkeflaske 

Målene for uka Ved hjemmeskole/karantene skal du: 

Norsk: Jeg leser skjønnlitteratur. 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.  

 

Matte: Velg matte på salaby.no eller 

multi nettoppgaver og jobb 30 min 

med dette. 

Engelsk: Jeg gjennomfører nasjonale 

prøver i engelsk. 

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) 



 

 

TORSDAG 

 

 

 

Norsk: Fabel lesebok s.54. 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. Svar på spørsmålet nederst på s. 53. Skriv i 

L-boka. 

 

Engelsk: Read and translate from Quest 5. 

Level 1: Read p. 20 

Level 2: Read p. 20 and 21. 

 

GLOSEPRØVE: 

English glossary: 

Drums – trommer 

Practise – øve 

Borrow – låne 

Because- fordi 

Afford – har råd til 

 

Extra: 

Vocalist – vokalist 

Youth club – ungdomsklubb 

Talent competition - talentkonkurranse 

 

 

 

FREDAG 

 

Norsk: Fabel lesebok s.55. 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: Regn oppg. 1.65 s.17 

Nivå 2: Regn oppg. 1.67 s.17 

 

 

Husk 

svømming. 

 

 
 


