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UKEPLAN- 5A/5B- uke 41 

NAVN: _______________________ 

 
Til foreldre: Vi håper dere alle hadde en fin høstferie! 

Onsdag i uke 39 var vi i gymsalen sammen med 

fadderbarna våre, det var veldig gøy. Vi håper vi klarer å 

få til flere aktiviteter nå fremover siden det ble veldig 

begrenset i fjor. Uka før høstferien gjennomførte vi 

trivselsundersøkelse på hele skolen. Hvis det dukker opp 

noe på disse skjemaene så vil skolen følge dette opp snarest. 

 

Til info:  

- 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.60 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: Regn oppg.1.81 s.20 

Nivå 2: Regn oppg.1.82 s.20 

 

ONSDAG 

 

Norsk: Fabel lesebok s.61 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

HUSK DIKTAT! Diktatord: kanskje, skjerm, sjelden, 

sjette, sjef og unnskyld. 

 

Lag en setning med hver av diktatordene og skriv dem 

i L-boka. 

 

 

 

Husk: 

gymsko og 

drikkeflaske 

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 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 spørreord på engelsk. 

Jeg kan lese leseleksa med flyt. 

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 s.66, svar på spørsmål 8 a, b og c. 

Skriv i L-boka og husk å svare med hele setninger.  

 

Engelsk: Read and translate from Quest 5. 

Level 1: Read p. 24 

Level 2: Read p. 24-25 

 

GLOSEPRØVE: 

English glossary: 

Who – hvem 

Why – hvorfor 

What – hva, hvilken 

Which – hvilken 

When – når 

 

Extra: 

Where – hvor 

How - hvordan 

 

 

 

FREDAG 

 

Norsk: Fabel lesebok s.62. 

Les også en side høyt for en voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: Regn oppg. 1.83 s.21 

Nivå 2: Regn oppg. 1.84 s.21 

 

 

Husk 

svømming. 

 

Ukas nøtt: En sjørøver gravde opp en skatt bestående av tolv nummererte 

kister. I den første kista lå det en gullmynt, og i den andre kista lå det to 
gullmynter. I den tredje lå det fire gullmynter og i den fjerde kista lå det åtte 
gullmynter. Slik fortsatt systemet videre i alle 
skattekistene. Hvor mange gullmynter fant 
sjørøveren til sammen?  

 

________________________________________________ 


