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Høyfrekvente ord engelsk: go (gå, dra) have (ha, har) has (har for he, she og it) 

he (han) her (hennes) 

Diktat engelsk: Let`s go home. I have got a red car. She has been ill all week. He is my 

brother. Emma is her sister. 

 

 

 

 

 

MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY THURSDAY  FRIDAY  

08.15-13.35 
Norsk/KRLE 
Matematikk 

Samfunn 
Norsk 

08.15-13.35 
Norsk 
Matte 

Engelsk 
Gym 

08.15-13.55 
Matte 
KRLE 
Norsk 

Naturfag 

08.15-13.35 
Naturfag 

KH 
KH 
KH 

08.15-13.35 
Engelsk 
Samfunn 

Svømming 
Musikk 

 

Lekser 
Mandag 
Norsk: Øv min 15 min 
på touch metoden. 
(gul link fra 5.kl på 
Malmheim skole) 
 
Lesing/Samfunnsfag: 
Les 5 - 10 minutter i 
kapittelet «Livet ved 
de store elvene» som 
forberedelse til kahoot 
på fredag. Midgaard. 
 
Matte: Gjør «mandag-
lekse» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag  
Norsk: Øv min 15 min 
på touch metoden. 
(gul link fra 5.kl på 
Malmheim skole) 
 
Lesing/Samfunnsfag: 
Les 5 - 10 minutter i 
kapittelet «Livet ved 
de store elvene» som 
forberedelse til kahoot 
på fredag. 
 
 
Engelsk: 
Skriv de høyfrekvente 
ordene 2x på norsk og 
engelsk+ les og 
oversett på ditt nivå 
Step 1: tbp 39 
Step 2: tbp 40-41 
Step 3: tbp 44-45 

Onsdag 
Lesing/Samfunnsfag: 
Les 10 minutter i 
kapittelet «Livet ved 
de store elvene» som 
forberedelse til kahoot 
på fredag  
 
Engelsk: 
Skriv 5 gloser fra din 
tekst i textbook på 
norsk og engelsk, og 
les og oversett på ditt 
nivå 
Step 1: tbp 39 
Step 2: tbp 40-41 
Step 3: tbp 44-45 

Torsdag 
Norsk: Øv min 15 min 
på touch metoden. 
(gul link fra 5.kl på 
Malmheim skole) 
 
Lesing/Samfunnsfag: 
Les 5 - 10 minutter i 
kapittelet «Livet ved 
de store elvene» som 
forberedelse til kahoot 
på fredag 
 
Engelsk: 
Skriv diktaten på 
norsk og engelsk, og 
les og oversett på ditt 
nivå 
Step 1: tbp 39 
Step 2: tbp 40-41 
Step 3: tbp 44-45 
 
De som går på ART: 
husk leksa! 

Ukelekse: 
Matte: Gjør ukeleksa du har fått på mattemestern innen fredag.   

Respektmål: Jeg er en 

hjelpsom læringsvenn 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mål/Tema i de ulike fagene 
Norsk: Alfabetisk rekkefølge + forståelse en ordbok og lær å bruke den.  
Engelsk: Kunne skrive setninger med like og can/ can`t 
Matte: Kunne runde av desimaltall til nærmeste hele og nærmeste ti-del. Gjøre 
overslag. 
  
Samfunn: Vite hvordan det utviklet samfunn seg langs de store elvene i Egypt og 
Mesopotamia for 4000 – 7000 år siden.  
Naturfag: Kjenne til hvilke krefter som virker på ting i bevegelse. 
Musikk: Bruke ulike orkesterinstrumenter i et musikkeventyr.  
KRLE: Kjenne til hva en jøde er, jødiske høytider, riter og hverdagsliv.  
Kunst og Håndverk: Lage en skulptur som gir en opplevelse av bevegelse. 
Kroppsøving: «Innesesong». Husk gymtøy og gymsko til innebruk. Gym på 
«sokkelesten» er ikke tillatt. 

Viktig informasjon 

 
Lesing denne uka:  Leseleksa denne uka er i Midgaard (Samfunnsfagsboka). Mandag skal alle 

elevene lage hvert sitt spørsmål til en kahoot som vi gjennomfører på fredag som en slags 

oppsummering av emnet «Livet ved de store elvene».  

 

Nasjonaleprøver: Alle tre prøvene er nå gjennomført og vi regner med at resultatet for den 

enkelte elev foreligger i løpet av de to neste ukene. Dere vil få informasjon om dette på 

utviklingssamtalen som jeg planlegger å gjennomføre de to siste ukene i november. Elevene har 

gjort en god innsats på prøvene! 

 

Engelsk:  
Da er vi tilbake til normalen med samme leselekse til alle dager (leses høyt på begge språk), og 

diktat på fredager. Denne samles inn og rettes, samt sendes ut til underskrift ukentlig. Godt jobbet 

på nasjonale prøver! Faglærer er sykemeldt og det er satt inn vikar. Leseleksa kan lyttes til på 

Stairs 5 – 7 listen, elevene logger inn med Feide (som på Mattemesteren). 

 

Norsk: Annenhver fredag har Mariell Bunes Løland underviser klassen i norsk annenhver fredag 

når det ikke er svømming. De jobber da med leseforståelse, noe som også er fokus første time 

mandag når Bente har klassen. Tone Regine har de tre andre norsk timene.  

 

 

Vennlig hilsen Bente, Heidi, Tone Karin, Karen, Ribekka, Mariell, Tone Regine og Alf Petter 

Bente: bente.nistad.westermoen@sandnes.kommune.no 

Ribekka: ribekka.byberg.stensheim@sandnes.kommune.no 

Alf Petter: Alf.Petter.Tanche-Larsen@sandnes.kommune.no 

Tone Regine: tone.regine.loland@sandnes.kommune.no 
 

www.minskole.no/malmheim 
 

 

mailto:bente.nistad.westermoen@sandnes.kommune.no
mailto:ribekka.byberg.stensheim@sandnes.kommune.no
mailto:Alf.Petter.Tanche-Larsen@sandnes.kommune.no
http://www.minskole.no/malmheim

