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Høyfrekvente ord engelsk:  

Diktat engelsk:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONDAY  TUESDAY  WEDNESDAY THURSDAY  FRIDAY  

08.15-13.35 
Norsk/KRLE 
Matematikk 

Samfunn 
Norsk 

08.15-13.35 
Nasjonalprøve 

lesing 
Engelsk 

Gym 

08.15-13.55 
Matte 
KRLE 
Tur til 

klatreskogen 
 

08.15-13.35 
Naturfag 

KH 
KH 
KH 

08.15-13.35 
Nasjonalprøve 

engelsk 
Norsk 
Musikk 

 

Lekser 
Mandag 
Norsk: Tenk igjennom og 
fortell en voksen hvordan 
du skal jobbe med 
nasjonal prøve i lesing: 
BISON osv… (se eget 
ark) 
 
Matte: Gjør «mandag-
lekse» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirsdag  
Norsk: Leksefri 
etter nasjonal 
prøve! 
 
Engelsk: 
Prøven er på 
fredag de to første 
timene. Øv på 
oppgavetyper du 
vet at du trenger 
trening i. 

Onsdag 
Naturfag: 
Les side 58 og 59 i 
Yggdrasil. Brett 
papirflyene, lag en 
hypotese om 
hvilket fly som 
fungerer best. 
 
Engelsk: 
Prøven er på 
fredag de to første 
timene. Øv på 
oppgavetyper du 
vet at du trenger 
trening i. 

Torsdag 
Norsk: Zeppelin 
Lesebok: Les s 48-
51. Hva likte du 
med historien? 
Tenk ikke skriv. 
 
Engelsk: 
Prøven er på 
fredag de to første 
timene. Øv på 
oppgavetyper du 
vet at du trenger 
trening i. LYKKE 
TIL  
 
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: Lese ulike tekster med forståelse og tilpasse tempo og strategier til teksten.  
Engelsk: Trene på nasjonal prøve i engelsk 
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 

 
Tur i klatreskogen: Vi skal i klatreskogen i de to siste timene på onsdag. Elevene kan få ha med 

seg noe godt å drikke, husk gode klær! 

 

Nasjonaleprøver: Fredag gjennomførte vi nasjonalprøve i regning, god innsats! Uke 43, lesing på 

tirsdag og engelsk på fredag. Det er satt av 60 min til engelsk, 90 minutt til lesing. Elevene kan ha 

med blyant og kladdepapir, samt noe å drikke og nøtter/ikke klissete frukt.  Lærerne vil være 

tilgjengelige for spørsmål, vi kan ikke hjelpe med det de skal prøves i, men vi skal tilrettelegge 

 

Engelsk:  
Nasjonal prøve i engelsk denne uken er fredag 1. og 2. time. Retningslinjer som på de andre 

prøvene (se ovenfor). Jeg blir med på denne prøven for å veilede. Jeg kan ikke oversette ord for 

dem, men kan lese noe på engelsk for dem som trenger det (må fordele dette på alle). Gå inn på 

udir sine sider og øv på det som trengs. https://www.udir.no/eksamen-og-

prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/engelsk/?path=cefglhgcefglhf  

 

 

 

Vennlig hilsen Bente, Heidi, Tone Karin, Karen, Ribekka, 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 
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