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Ingen bursdagsbarn denne uken. 

 

 FAG  TIL 
TIRSDAG 

13.10 

TIL 
ONSDAG 

14.10 

TIL  
TORSDAG 

15.10 

TIL 
FREDAG 

16.10  
Norsk 
lese 

 
 

Les minst 20 
minutter i valgfri 
bok. 

Les minst 20 
minutter i valgfri bok. 

Les minst 20 minutter 
i valgfri bok. 

Les minst 20 minutter 
i valgfri bok. 

Husk å registrere bøker og antall sider på Norli Junior, for da er du med i jakten 
på premier og du bidrar i klassen. 
 

Norsk 
skrive/ 
samtale 

Elevdisk/ Norsk /Rettskriving: Jobb med linkene til kj-lyd, sj-lyd og j-lyd i minst 20 
minutter. 
 
Skriv ordet tre ganger og en  fullstendige setning til hvert av ordene kjevle, 
kikkert, kyr, tjue, kjøtt, skjorte, skjørt, sjelden, sjokolade, nysgjerrig og interessant i 
skriveboken din.  

Matte 

 

 
Kikora gjøremål: Gange og dele med 10 
og 100 - gjøre A, B eller C 

Rette leksen fra uke 40 og  få underskrift av 
voksen i matematikkboken 
 
Gangeprøve på fredag - klarer du 
raskerer/flere enn forrige gang” 

Engelsk  
 
 

 
Husk å øve på glosene hver dag, 

gloseprøve på fredag :) 

5A til fredag og 5B til torsdag 
Les: My Chores Velg 2 av personene og les 
avsnittene deres 
Skriv: Skriv om deg selv.  Ark i Classroom 
Gloser: Øv på Quizlet (se bak på planen) 

Musikk: Langt å gå Dere har allerede blitt kjempegode til å synge denne kule låten!  
 
Plast i havet  Logg inn på kor arti ved hjelp av Feide. Søk på sangen 
“Plast i havet”.  

  

Mandag 
 

Innegym 
 1.-2 time: 

Møt i 
klasse- 

rommet. 
 

Gymtøy+sko 
ikke dusjing.  

Tirsdag 
 
K&H 2.- 3.t: 
Beates gruppe:  
Husk klær som tåler 
maling. 

Onsdag 
  
 
 

Torsdag 
 

5B må levere 
godkjennings- 
skjema snarest 
(ble delt ut før 

høstferien) 

Fredag 
 

Gloseprøve 
Gangeprøve og 

Rettskriving  

Katharina og Gudrun har studiesamling  
5B får vikar tirsdag og onsdag. 

Ukens hjelpere 
5A  Christian og Vegard                           5B  Vilde og Håvard 

https://www.youtube.com/watch?v=iB4DTDf21s4
https://www.youtube.com/watch?v=99oCgFwNJuE
https://www.korarti.no/
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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), leser mye og øver på rettskriving. 

Matematikk  Vi jobber med tall, regneartene, tallforståelse og tekstoppgaver. 

Engelsk  Jeg kan følge en modelltekst og skrive en kort tekst om meg selv, familien min og 
hvor jeg bor. 

Naturfag Vi lærer om forskjellige typer skog og hvilke planter som lever der. 
Samfunn  Vi samtaler og visualiserer hvilken rolle du og andre har som elev.  

KRLE Vi samtaler om etiske problemstillinger. 

Musikk Vi lytter til musikk, synger og gjenkjenner ulike sjangre.  

Kroppsøving  Samarbeidsleker og spill med hele trinnet inne. 
 

Gloser uke 40 

chores - plikter                               laundry - klesvask 
pocket money - lommepenger       to spend - å bruke 
rubbish - søppel                             to tidy - å rydde 
dishwasher - oppvaskmaskin        cinema - kino 
cage - bur 

Øv på glosene på Quizlet.  Ta “testen” på 
quizlet når du mener du kan glosene godt. 
Alle må ha tatt “testen” før fredag. 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Vi starter med utviklingssamtaler i uke 43. Innkalling til utviklingssamtaler for begge klassene er lagt ut 
på Lassa sin hjemmeside.  
 
Vi har rettet matteleksen fra uke 40 og sett ekstra på føring og signatur.  Sjekk kommentar i boken. Vi 
har fokus på tydelig overskrift, kun ett siffer i hver rute, bruk av linjal og å ha “luft” mellom oppgavene. 
 
Vi er heldige og skal besøke Lundsvågen naturskole. I den anledning frir vi til dere foreldre om å få 
skyss til og fra. Vi skal være på plass på Hundvåg kl 09, og reiser hjem kl 14. Har du anledning til å 
hjelpe til, så send en e-post til kontaktlærer og meld antall passasjerer du har plass til. På forhånd 
tusen takk for hjelpen og skyssen! Mer info om påkledning, niste osv kommer i uke 43.  

 
Minner om at det fortsatt er veldig viktig at elevene leser høyt minst en gang i uken, både i norsk og 
engelsk. 
 
Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Terje, Mariann og Katharina.   

 

https://quizlet.com/_8t0epe?x=1qqt&i=2zryig
http://www.lundsvagennaturskole.com/
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