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Ingen bursdagsbarn denne uken.  

 

 

 FAG  TIL 
TIRSDAG 

15.09 

TIL 
ONSDAG 

16.09 

TIL  
TORSDAG 

17.09 

TIL 
FREDAG 

18.09  
Norsk 
lese 

 
 

Les 20 minutter i 
valgfri bok og 
register antall sider 
på Norli Junior 

Les 20 minutter i 
valgfri bok og 
register antall sider 
på Norli Junior 

Les 20 minutter i 
valgfri bok og register 
antall sider på Norli 
Junior 

Les 20 minutter i 
valgfri bok og register 
antall sider på Norli 
Junior 

Det mangler flere elevregistreringer på Norli Junior. Se informasjon på 
ukeplanen fra uke 37 hvordan du skal gjøre det. Dersom noen ikke skal delta vil 
vi ha beskjed hjemmefra. Det skal uansett leses hver dag. 

Norsk 
skrive/ 
samtale

 

 
Fyll ut din side i presentasjonen “Leseoppdrage uke 38” som ligger i Classroom 
Norsk. Der skal du fortelle om boken du leser. Husk at alle kan se det du skriver. 

Matte 

 

 5B  Jobb med 
talloppgaven i 
Classroom Matte 

5A Jobb med 
talloppgaven i 
Classroom Matte 

 

Engelsk 
 
 

 5A og 5B til torsdag 
Fullfør ark med to be oppgaver og kryssord 

Andre 
fag

Samfunnsfag: Logg deg inn på Salaby - Kanal S - Samfunnsfag NY - 
“Demokratiet vårt” og gjør quizen “Hva husker du?” sammen med en voksen. 
Klarer dere å få full pott? Lykke til! Frivillig: Stafett  

  

Mandag 
 

Innegym 
 1.-2 time 

Møt i 
klasse- 
rommet 

 
Gymtøy+sko 
ikke dusjing 

Tirsdag 
 

Nasjonale prøver 
ENGELSK 

 
            K&H: 

Trinnet deles i tre 
grupper.  

Åse sin gruppe:  
tegning og maling 
Gudrun sin gruppe:  

korssting 
Beate:  

masker 

Onsdag 
  
 
 

Torsdag Fredag 
 

Nasjonale prøver 
LESING 

 

 

Ukens hjelpere 
5A  Vilde og Ole                                5B  Kaja og William 
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 TEMA/LÆRINGSMÅL  
Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 

Sos. komp. 
 

Vi øver daglig på å komme presis inn til alle timer og være klar når timen begynner. 
(Ferdig med toalettbesøk, har fylt på vannflaskene og tatt av skoene). 
Hele skolen: Vi hilser på hverandre med øyekontakt - smil smitter 

Norsk  Vi lærer for å lære (læringsstrategier). Vi forbereder oss til oppgavetypene på 
nasjonale prøver i lesing. 

Matematikk  Vi jobber med tall, regneartene og tallforståelse. 

Engelsk  Jeg kan lage setninger hvor jeg bruker verbet TO BE i presens (am, is, are) 

Naturfag  

Samfunn  Vi samtaler om normer og regler i samfunnet.  

KRLE  

Musikk Vi lytter og utøver rytme.  

Kroppsøving  Samarbeidsleker og spill med hele trinnet inne. 

 

Gloser uke 38 

Øv på å bøye verbet TO BE 
I am 

You are 
He/she/it is 

We are 
You are 
They are 

 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Nasjonale prøver 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/forberede-gjennomforingen 

- Engelsk: tirsdag 15. september 1. - 3.  time 
- Lesing: fredag 19. september 1. - 3. time 

Dersom noen ikke er tilstede når prøvene gjennomføres, så vil vi lage et “oppsamlingsheat” slik at alle 
får gjennomført.  Lurt å spise en mettende frokost før alle prøvene, vi bruker 90 minutter på hver av de.  
 
Det mangler flere elevregistreringer på Norli Junior. Se informasjon på ukeplanen fra uke 37 hvordan 
du skal gjøre det. Dersom noen ikke skal delta vil vi ha beskjed hjemmefra. Det skal uansett leses hver 
dag. 
 
Gym mandag.  Det ble enda en endring på gymtimen på mandager.  Nå starter vi med gym i 1. og 2. 
time og har spising og storefri til vanlig tid.  (se timeplan på hjemmesiden) 
 
 
 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/forberede-gjennomforingen/
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Fredag 25. sept feirer vi at vi har fullført Nasjonale prøver. Vi har fått lov til å servere kake hvis det er vi 
voksne som deler ut.  Har vi noen foreldre som melder seg til å bake kake til oss??   Så lenge det er 
søtt nok så sier vi ja takk :)  Send oss gjerne en mail slik at vi får en liten oversikt. 
  
Husk å abonnere på Lassa sin hjemmeside, både Lassa skole og den aktuelle klassen. 
 
Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Terje, Mariann og Katharina.   

 
 

 

 


