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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 Norsk  
Musikk 

Norsk Norsk Norsk 

2 Matte Norsk Matte 

3 Matte Eng Gym 5+7 Krle Eng 

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

Gruppe C 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 ferdig utdrag fra Bokslukerprisen. 

Språkboka: Skrive brev. Mail  
Fra bokstaver til ord. Alfabetisering 
Matematikk: Multiplikasjon 
Engelsk : My hobbies and interests. 
Samfunnsfag: Høymiddelalderen i Norge. 
KRLE: Islam og jødedom 
Naturfag: Standfugler og trekkfugler 
Blandagruppene på fredag: To grupper har kunst/håndverk og  

ei gruppe har kroppsøving. 
Se egen liste. 
 
Kunst/håndverk: fredager: akvarell, gipsmasker. 

 
Kroppsøving fredager: Vi øver på utholdenhet, «coopertest»,  styrketrening og utførerandre varierte aktiviteter og lek 

som fremmer utholdenhet, koordinasjon og annen kroppslig utvikling. 
 

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

 
Sammenslåtte timer  
 
 

Lekser: 
Til tirsdag: 
 
NORSK: 

Skriv en hilsen til Karine 
på mail. Fortell hva du har 
gjort i helga og i dag, 
minst 5 setninger på PC.  
Få noen til å hjelpe deg å 
sende mailen. Se mailadr 
på baksiden. 

Til onsdag: 
 
NORSK: 

Les s. 42 og 43 i leseboka. 
Les minst 3 ganger.  
Kvitter på lesekortet. 
 
MATTE:  
Oppg 1.59 side 25 i  
Multi 5A 
Øv deg på 3-gangen.  
Gangetest i dag! 

Til Torsdag: 
 
MATTE:  
Oppg 1.64 side 27 i  
Multi 5A. 
Øv deg på 4-gangen. 
Gangetest i dag! 
 
MAT&HELSE: 
Leksjon 6, husk å sette 
dere inn i framgangsmåten. 
Husk at lilla skrivebok og 
«Matopedia» skal være 
med hver gang. 
 

 

Til Fredag: 

 
NORSK: 

Les s. 44 og 45 i leseboka. 
Les minst 3 ganger.  
Kvitter på lesekortet 
 
ENG: 

Les side 40 og 41 i textbook, 
flere ganger høyt.  
Øv deg på glosene på 
quizlet. (My friend Rappen) 

 
Kr.øving: Noah og Mathias 
(de andre har k&h) 

 



Kantineryddere på tirsdag og fredag denne uka: Brage og Aron 

  
Underskrift foresatte: _____________________________________________ 
 
Info til hjemmet: 
 
Foreldremøtet: Sender referat fra foreldremøtet som var forrige torsdag. 

 
Foreldreundersøkelse: Dere som ikke fikk lapp på foreldremøtet fikk sendt med eleven hjem i dag.  

Dere kan svare i dag og fram til uke 49. Veldig fint om dere tar dere tid til dette. Anonymt selvfølgelig. 
 
Sende mail til Karine: 
Karine har vært hjemme den siste uken på grunn av at hun skal få ned feberen til hun skal operere 
mandlene på mandag. Vi har skrevet kort og brev og tegnet til henne. I norsk jobber vi med å skrive 
mail. Så leksa til tirsdag er å skrive mail til henne. Håper dere kan hjelpe ungene og sende brevet til 
Karine på mail til Beate. Adr:  beaterosvoll@hotmail.com  
 
Quizlet: 
Viste fram denne appen på foreldremøtet. Ungene kan øve på gloser her. Kan også øve på pc. 
Søk quizlet på nettet eller som app. Ikke logg inn, men skriv i søkefeltet:  
5.klasse Strand  -------så trykk på  classes ----- og der ligger ukas gloser, heter denne uka «My friend 

Rappen» 
Elevene har prøvd dette på skolen et par ganger så de kan bruke det. De bør helst øve litt hver dag. 
Fint for dem å ha quizlet app på mobilen sin eller IPAD. Den er gratis. 
 
Bokslukerprisen: 
Vi leser, lytter på lydbok resten av bokslukerpris-boka denne uka, på skolen. 
 
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 er raus i forhold til klassekameratene mine. 

   

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

   

MATTE: 
Jeg kan lage multiplikasjonsoppgaver til tekststykker. 

   

ENGELSK:  
Jeg kan bruke can og can`t på riktig sted. 
Jeg klarer å gå inn på quizlet og øve på glosene der. 

   

SAMF: 
Jeg kan fortelle hvilken innvirkning Svartedauden hadde i Norge 
og Europa. 

   

KRLE: 
Jeg kan fortelle minst 3 fakta om hvem Muhammed er. 

   

NAT: 
Jeg vet forskjellen på standfugler og trekkfugler. 

   

MUSIKK: 

 Jeg kan gjenkjenne klangen til ulike instrumentgrupper. 
   

mailto:beaterosvoll@hotmail.com

