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Håper du får en nydelig uke! 

 FAG  TIL 
TIRSDAG 
9. februar 

TIL 
ONSDAG 

 10. februar 

TIL  
TORSDAG 
11. februar 

TIL 
FREDAG 
12. februar  

Norsk lese 
og skrive 

 
 

Leseoppdrag:  
Les teksten “Tre dikt” som ligger skannet på Classroom norsk, og svar med utfyllende 
setninger i dokumentet som ligger samme plassen. 
 
Skrive og tegne: Finn et dikt, tungekrøller eller nonsensdikt du liker godt, skriv det så 
fint du klarer inn i skriveboka di og illustrer (tegn til). Øv på å fremføre med innlevelse.  
 
Daglig:  
Les i egenvalgt bok i minst 20 minutter.  
Gjelder alle: ta med en bok til å la ligge i boksen din på skolen.  

Matte 

  

Brøk:  (de som ikke fullførte gjøremålene i Kikora i uke 5  må gjøre det denne uken) 
 
Onsdag B/ Torsdag A: Multi Grunnbok B  Oppgave 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 
6.22, 6.26 
 
Fredag A + B:  Gjøremål Kikora -Utvide og forkorte brøker. 
 

Engelsk  
 
 

 
Bruk Quizlet og øv godt på glosene! 

 
Lydfil: Les: et vers fra teksten om 
Skateboard poems s. 74-75.  

  
Dette må du gjøre før kl. 15 på hverdager.  

Skateboard poems 
Getepic: Velg deg en bok og les i 20 min 
før torsdag (B) /fredag (A).  
 
Skriv: Fullfør grammatikkoppgave på 
elevdisk-engelsk (singular-plural), oppg. 
B-C-E-F-G og H  Skriv i rød skrivebok. 

Samfunns- 
fag  

Din presentasjon av et fylke:  
Samarbeid fysisk eller digitalt om presentasjonen om fylket du trakk. Bruk gjerne 
Hangouts og/eller Meet når dere planlegger, skriver og øver på å presentere. Oversikten 
over når du skal presentere ligger der du finner oppgaven i Classroom. Et dokument som 
beskriver hva som skal til for å få til en vellykket fremføring, ligger også her.  Lykke til!  

  

Mandag 
1.-2. time: gym i 
Ynglingehallen. 
HUSK GYMTØY 
OG SKO! 
Ikke dusje enda. 
 
Digital 
undersøkelse: 
“Læring for livet!” 

Tirsdag 
 

Safer Internet Day 
 

Onsdag 
5B: Mosvannet kl 10.45 - 12.15. Lek, 
med eller uten skøyter, og stafett 
med likeverdige brøker. 
 
5A: Mosvannet kl 11.20- 13.15. Lek, 
med eller uten skøyter. Sosial 
kompetanse.  
 
5B flytter 6. time torsdag til  onsdag 
6. time pga et opplegg noen uker. 
Egen mail sendt ut til 5B foreldre. 

 

Torsdag 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fredag 
 

 
Ukeprøve 
Matte: Brøk 
Engelsk: Gloser,  a/an 
og entall/flertall subst. 
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 TEMA/LÆRINGSMÅL  
Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 

Sos. komp. 
 

Vi kan lytte til andre. Jeg kan fremføre noe foran klassen min.  

Norsk  Jeg kan lese lyrikk og samtale om formål, form og innhold.  
Jeg har lært  mer om hva som skal til for å være trygg på Internett  

Matematikk  Jeg kan regne med brøk som en del av en hel og som del av en mengde. 
Jeg kan plassere brøk på en tall-linje. 
Jeg kan utvide, forkorte  og finne likeverdige brøker. 

Engelsk  Jeg vet hvordan jeg bruker de ubestemte artiklene a og an i setninger. 
Jeg vet at substantiv får -s ending i flertall. 

Naturfag Vi lærer om kroppen. 
Samfunn  Vi lærer mer om fylkene i Norge. 

KRLE Vi samtaler om etiske problemstillinger. 

Musikk Vi samkjører dikt og rytme vha egne dikt og Soundtrap.  

Kroppsøving  Ulike aktiviteter, spill og leker i gymsalen. Husk sko og gymtøy.  

Gloser uke 6 

tried - forsøkte/prøvde                   the reason - årsaken 
ran into - møtte                              never - aldri 
at all - i det hele tatt                       to fall - å falle 
poem - dikt                                     to wear - å ha på seg 

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 

I ukene 6, 7 og 8 skal elevene fremføre presentasjonen om et fylke. Oversikt over tidspunkt ligger i 
Classroom/samfunn. Vi vet at elever som har øvd hjemme foran et publikum er bedre forberedt og får da 
gjerne følelsen av kontroll når de står foran klassen, som igjen gir stor grad av mestring. Vi setter stor 
pris på om dere kan hjelpe til med å “renskrive” presentasjonen, og å være publikum hjemme for våre 
ivrige foredragsholdere. Vi gleder oss til å lære av hverandre!  
 
Den digitale undersøkelsen ”Læring for livet” (NHH) gjennomføres mandag 8. januar.  
 
Tirsdag 9. februar: Safer Internet Day  https://www.dubestemmer.no/  
 
Vi jobber med dikt i norsk og elevene skal finne et dikt de liker godt og skrive inn i skriveboken. Alle må 
øve godt på innlevelse og tonefall når de  fremfører diktene siden det er god lesetrening, men det betyr 
ikke at alle må fremføre diktene foran full klasse.  
 
Minner igjen om at det er viktig at CB er ladet når elevene kommer til skolen og oppfordrer til at det alltid 
ligger et sett med hodetelefoner i CB-mappen. Det gjøre det mye lettere når elevene skal jobbe med 
instruksjonsvideoer i matte, Soundtrap i musikk, lydbøker i norsk og engelsk og andre oppgaver som 
krever konsentrasjon og sentrert lyd.  
 
Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Åse, Terje, Mariann, Vuk og Katharina.  

https://quizlet.com/_9e0ry5?x=1qqt&i=2zryig
https://www.saferinternetday.org/
https://www.dubestemmer.no/
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