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LÆRINGSMÅL  ØVEORD  ENGLISH GRAMMAR 

Norsk 
English 
Musikk 
Matematikk 
Samfunnsfag 
Mat og helse 
Naturfag 
KRLE 
Kroppsøving 
Sosialt 

Jeg kan fortelle hva personlig pronomen er. 
I can complete reading and writing tests.  
Jeg kan lage rytme med en pappkopp.  
Jeg kan beregne sannsynlighet, og skrive den som et tall mellom 0 og 1. 
Jeg kan fortelle hvem Harald Hårfagre var, og hvordan han ble Norges konge.  
Jeg kan følge en oppskrift. 
Jeg vet hva ordet tregrense betyr. 
Jeg kan fortelle om religionen Islam. 
Jeg kjenner til grunnleggende teknikker og regler i basketball.  
Jeg kan organisere materiell og pakke bagasje. 

 personlig 
pronomen 
 
tregrense 
klima 
organisere 
beregne 

 
 

    
  

 Write down difficult 
words from the books 
you read on Salaby in 
your english writing 

book. 

 

LEKSE TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG INFORMASJON 

LESING Norsk: Zeppelin språkbok les s. 
42 og 43.. 
 

English (6C and 6D): Pick a book 

from the library at Salaby and 

read for 20 minutes. 

Norsk: Zeppelin språkbok les 
og lær s. 47 
 

English 6A and 6B): Pick a 

book from the library at Salaby 

and read for 20 minutes. 

Norsk: Zeppelin lesebok 
s.64 - 69 
 

Samfunnsfag: Les s. 48-49 i 
Gaia samfunnsfag. 
 
 

Norsk: Bokslukerprisen: 

Les utdraget fra “Magnus 

Carlsen og 

sjakkmorderen” s77 - 89. 

 
Naturfag (C+D): Les s. 
40-41 i Gaia Naturfag.  

Minner om pennal med blyant, visk og 
linjal, og ladet Chromebook til hver dag. 
 
 
 
Utviklingssamtaler i uke 43 og 44. 
 
 
 
De som var syke eller ikke fullførte under 
30 min på langløypa, springer den på ny 
mandag 19/10. 
 
 

 

SKRIVING Norsk: 
Skriv hvert av øve ordene minst 3 
ganger i skrivebok. Lag en setning 
til hvert av øveordene der du 
viser at du forstår hva ordet betyr. 
 

Norsk: Gjør arket om pronomen 
 

Norsk: Gjør oppgave 21-26 
s.69 med en voksen 
hjemme. 
Gjør oppgave 27 og 28 (ca 
100 ord) alene på 
Chromebook. 
 
Samfunnsfag: 
faktaspørsmål 1-3 s. 58. 

Norsk: Øv godt på øve 
ordene og glosene! 
 
Naturfag (C+D): Gjør 
oppgavene i Classroom. 
 

REGNING Matematikk:  Oppgavebok s 26 og 
27. Gjør oppgave 2.8, 2.10 og 2.12.  

 Matematikk:  Oppgavebok s 
28. Gjør oppgave 2.15, 2.16, 
2.17 og 2.18. (P-bok s 48). 

Matematikk: Oppgavebok 
s 30. Gjør oppgave 2.25. 

ANNET  Mat og helse: Skriv oppskriften: “Eplekake” som ligger i faget ”Mat og helse“. Husk at dette skal være finskrift. Tegn til. 

 


