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Høyfrekvente ord engelsk:  

Diktat engelsk:  

 

 

 

 

 

 

 

MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY THURSDAY  FRIDAY  

08.15-13.35 
Norsk/KRLE 

Matte 
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 

Samfunnsfag 
Svømming 

Musikk 
 

Lekser 
Mandag 
Norsk: les s. 30 i 
leseboka og gjør opg 21 
s. 31 i norskkladdeboka 
di. 
 
Logg på norlijunior.no og 
registrer deg som elev. 

Klassekoden er JGAS.  
 
Matte: Gjør «mandag-
lekse» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag  
Norsk:  les s. 32 og 
33 i leseboka og 
skriv nøkkelord.  
Gjør opg. 22 a, b 
og d på s. 22 
 
Engelsk: 
Gjør 14 oppgaver 
på en den 
nasjonale prøven i 
engelsk fra 2015, 
lever og noter ned 
hva som ble rett og 
feil. Eks: nr.1 F, nr. 
2 R. Se «til 
hjemmet» for link 

Onsdag 
Samfunnsfag: 
Les s. 10 – 11 i 
Midgaard. Skriv et 
hva-, et hvem- og 
et hvorfor-spørsmål 
i arbeidsboka til det 
du har lest. 
 
Engelsk: 
Fortsett med 14 
nye oppgaver på 
den samme 
prøven, lever og 
noter resultatet 

Torsdag 
Samfunnsfag: les 
teksten om 
Faroene som er 
delt ut på ark.  
Skriv et hva-, et 
hvem- og et 
hvorfor- spørsmål i 
arbeidsboka til det 
du har lest. 
  
Engelsk: 
Fortsett med 14 
nye oppgaver på 
den samme 
prøven, lever og 
noter resultatet 
  

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

Respektmål: Jeg tar andre med på 

leken og venter tålmodig på tur. 



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mål/Tema i de ulike fagene 

Norsk: Lese ulike tekster med forståelse og tilpasse tempo og strategier til teksten.  
Engelsk: Trene på nasjonale prøver+ leseforståelse. 
Matte: Forklare hva siffer, tall og verdi er, finne verdien av siffer i desimaltall og 
kunne skrive et tall på utvida form. 
  
Samfunn: Vite hvordan det utviklet samfunn seg langs de store elvene i Egypt og 
Mesopotamia for 4000 – 7000 år siden.  
Naturfag: Vite litt om hvordan landskap endrer seg og hvordan mennesker 
påvirker dette. Hvordan endrer dyr landskap?  
Musikk: Bruke ulike orkesterinstrumenter i et musikkeventyr.  
KRLE: Delta i en samtale om etiske problemstillinger og vite hva etikk er. 
Kunst og Håndverk: Bruke slagskygge og egenskygge i et bilde. 
Kroppsøving: Temaet for perioden er friluftsliv og idrettsaktivitet, og da med 
friidrett og fotball. 

Viktig informasjon 
 
Takk for et hyggelig foreldremøte! 
 
Lesekonkurranse: Klassen er påmeldt på Norli sin lesekonkurranse. 
https://norlijunior.no/?artikkel=1801-lesekonkurransen-informasjon-til-foreldre 
ALL lesing som eleven gjør, også å lytte til høytlesing, kan registreres på https://norlijunior.no/. Vi 
kan vinne pizzalunch med forfattere og andre premier Første gang må elevene opprette en 

bruker og logge på med koden: JGAS. Fint om dette skjer så raskt som mulig 
 
Nasjonaleprøver: 
Vi snakker litt om nasjonaleprøver i klassen og prøver å avdramatisere dette. Som jeg sa på 
foreldremøtet er målet med prøven at vi skal få kunnskap om hver enkelt elev, og om hvordan vi 
som skole kan bli bedre. Vi øver ikke TIL prøvene med på å HA prøvene. Før høstferien kommer 
vi derfor til å jobbe med oppgavesett digitalt og på PC og på onsdag skal vi ha en «øveprøve» i 
norsk for å venne oss til å ha en 90 minuttersprøve. (I matte har de hatt årsprøver som har vart 
+60 min). Vi kommer til å ha en prøve i uka etter høstferien og 2 i uke 42. 
 
Engelsk:  
Denne uken er det den nasjonale prøven fra 2015 de skal gjennomgå i leksen. Her er linken:  
https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=40429207&marketplaceId=624075&selecte
dLanguageId=1 Lykke til! PS: Jeg avspaserer denne uken torsdag og fredag, så det settes inn 
vikar for meg fredagstimen. Mvh Ribekka 
Vi har nå fått kjøpt tilgang til stairs listen, så for de som ønsker å høre leseleksen, så er det bare 
å logge seg på.  
 
Kroppsøving: Framover mot høstferien er det i utgangspunktet utesesong. Elevene må derfor 
ha klær og sko til utegym. Dersom dårlig vær tar vi gymtimen inne. Læreren avgjør dette fra time 
til time. 
 
 
 

Vennlig hilsen Bente, Heidi, Tone Karin, Karen, Ribekka, Tone Regine og Alf Petter 
Bente: bente.nistad.westermoen@sandnes.kommune.no 

Hege Kristin: hege.kristin.haaland@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 
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