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UKEPLAN- 5A/5B- uke 39 

NAVN: _______________________ 

 
Til foreldre: Engelsk nasjonale prøver ble gjennomført i uke 38 

og vi er endelig i mål! Vi venter spent på resultatene. De nye 

trivselslederne var på kurs mandag 20.9 og er allerede i gang 

med leker ute i friminuttene til stor glede for mange av de 

andre elevene. Spesielt dans var populært i uke 38. 

 

Til info:  

- Vi ønsker elever og foreldre en fin høstferie i uke 40.  

- Andre fridager i oktober: Fredag 22.10 er planleggingsdag for lærere og 

elevene har fri. 

- Lurt med et par ekstra sokker i sekken nå som været ofte er litt våtere. 

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

 

 

LEKSE TIL:                          ANNET: 

TIRSDAG 
 

 

Norsk: Fabel lesebok s.56-57 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: Regn oppg.1.68 s.18. 

Nivå 2: Regn oppg.1.72 s.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målene for uka Ved hjemmeskole/karantene skal du: 

Norsk: Jeg leser skjønnlitteratur. Jeg 

vet at sj-lyden har ulike skrivemåter. 

Norsk: Les minst 30 min i egen bok 

eller finn bøker på salaby.no. 

Matte: Jeg repeterer gangetabellen opp 

til 7-gangen.  

Jeg øver på sammenhengen mellom gange 

og deling. 

Matte: Velg matte på salaby.no eller 

multi nettoppgaver og jobb 30 min 

med dette. 

Engelsk: Jeg kan riktig bruk av 

am/is/are 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.58 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

HUSK DIKTAT! Diktatord: skjelve, skjære, sjelden, 

sjø, skip og skinke. 

 

Lag en setning med hver av diktat ordene og skriv 

dem i L-boka. 

Husk: 

gymsko og 

drikkeflaske 

TORSDAG 

 

Norsk: Fabel s.58, svar på spørsmålene s.58. Skriv i 

L-boka og husk å svare med hele setninger. 

 

Engelsk: Read and translate from Quest 5. 

Level 1: Read p. 22 (read minimum half the page) 

Level 2: Read p. 22-23. 

 

GLOSEPRØVE: 

English glossary: 

Equipment - utstyr 

Field – bane 

Winger – ving 

Coach – trener 

Referee – dommer 

 

Extra: 

Football kit – fotballdrakt 

Skin pads - leggbeskyttere 

 

 

 

FREDAG 

 

Norsk: Fabel lesebok s.59 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: Regn oppg. 1.74 s.18 

Nivå 2: Regn oppg. 1.73 s.18 

 

 

Husk 

svømming. 

 

 
 


