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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1   
Musikk 

Norsk      Nasj.prøve i  
          engelsk 

Norsk 

2 Matte Matte 

3 Matte Eng Gym 5+7 Krle Eng 

4 Samf/moh Samf/moh K/h 5 +7 Eng Blandagrupper 
(Se eget ark) 

Gruppe A kr.øv 5 Samf/moh Samf/moh Fysak Nat 

6 Krle/moh Krle/moh Slutt 13.00 Nat 

 

DETTE SKAL VI JOBBE MED DENNE UKA. 
 
Norsk: Lese utdrag fra Bokslukerprisen. 
Språkboka: Skrive brev. mail 
Matematikk: Subtraksjon, negative tall 
Engelsk : Summer memories. Stille spørsmål og svare. 
Samfunnsfag: Høymiddelalderen i Norge. 
KRLE: Gjennom livet som kristen. 
Naturfag:  
Blandagruppene på fredag: To grupper har kunst/håndverk og  
ei gruppe har kroppsøving. 
Se egen liste. 
Kunst/håndverk: onsdagene: lage hus, fredager: akvarell, gipsmasker. 
 
Kroppsøving fredager: Friidrett ute og lekpreget aktivitet inne der vi utfører varierte aktiviteter og deltar i lek som 
fremmer utholdenhet, koordinasjon og annen kroppslig utvikling. 
 

Musikk: Nasjonalromantikken (Dovregubbens hall), spille i band, komponere musikk. Framføring. 3 grupper rullerer. 

 
Sammenslåtte timer  
Nasjonal prøve i engelsk på torsdag. 
 
 

Lekser: 
Til tirsdag: 
 
BOKSLUKERPRISEN: 
Les i ca 15 min fra boka. 
Eller i bok fra biblioteket 
hvis du er ferdig. 
 
 
 
 

Til Onsdag: 
 
BOKSLUKERPRISEN: 
Les i ca 15 min fra boka. 
Eller i bok fra biblioteket 
hvis du er ferdig. 
 
 
 

Til Torsdag: 
 
BOKSLUKERPRISEN: 
Les i ca 15 min fra boka. 
Eller i bok fra biblioteket 
hvis du er ferdig. 
 
MATTE:  
Gjør 3 oppgaver videre i 
Multi 5A 

Til Fredag: 
 
BOKSLUKERPRISEN: 
Les i ca 15 min fra boka. 
Eller i bok fra biblioteket 
hvis du er ferdig. 
 
ENG: 
Les side38 og 39 i 
textbook, flere ganger 
høyt.  
Skriv ned de 7 glosene 
som står på s. 38 i 
gloseboka. Øv godt !!! 

 

Kantineryddere på tirsdag og fredag denne uka: Erik og Malwina 

 



 

 
 

 

 
Underskrift foresatte: _____________________________________________ 
 
 
Info til hjemmet: 
 
Vi fortsetter med nasjonal prøver i engelsk på torsdag. 
Og det er siste prøven. 
 
 
Foreldremøte på torsdag den 1.nov kl 18.00-19.30 
 
Bokslukerprisen 
Alle er ivrig og leser på utdragene i bokslukerpris-boka. 
Kantine: Tirsdag og fredag. 
 
Vennlig hilsen Anne Merete   tlf:91753577 

 
LÆRINGSMÅL FOR UKA 

JEG 
KAN  

GODT   

   

JEG 
KAN 

NESTEN 

 

JEG MÅ 
ØVE 
MER 

 
SOSIALT:  
Jeg svarer fint når andre spør om noe. 

   

NORSK:  
Jeg kan å sende brev på e-post. 

   

MATTE:  
Jeg kan regne ut forskjellen mellom gradene på et termometer 

   

Jeg kan lese av grader på termometer.    

Jeg kan fortelle hva det betyr at  multiplikasjon er gjentatt 
addisjon. 

   

ENGELSK:  
Jeg jobbet godt og brukt god tid å lese oppgavene på nasjonale 
prøver. 

   

SAMF: 
Jeg kan fortelle litt om hvordan livet var i bygd og by i Norge i 
høymiddelalderen. 

   

KRLE: 
Jeg kan fortelle om hvordan giftemål og begravelse foregår i 
kristendommen. 

   

NAT: 
Jeg kan fortelle tre fakta om et valfritt dyr i norsk skog. 

   

MUSIKK: 

Jeg kan gjenkjenne musikk fra nasjonalromantikken. 
   


