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Informasjon 

 

 
 

 

 

 

  
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Nasjonal prøve i lesing Samfunnsfag 

“Framtid i norsk jordbruk” 

Språk/arbeidslivsfag Matematikk 

Areal – gjennomgang av 

oppg.  i lekse 

Mat og 

helse 

Gjærbakst 

Naturfag 
Forsøk: Rulle 
eller løfte? 

2  Matematikk 

Geometri - Areal 

Kroppsøving 
Orientering – vi skal være 
ute. Klær etter vær. Ferdig 
skiftet 09:35. 

Matte 
Geometri-
oppgaver 
 

3  Samfunnsfag 

“Husmannsminner” (hefte) 

Naturfag/utviklingssamtale
Hvor blir det av energien? 

Norsk 

Appell- forts. skolenmin. 

4  Matematikk 

Geometri - omkrets 

UTV 

Elevstyrt utviklingssamtale 

KRLE 

Hinduismen 

Engelsk 
“What makes you you?” p. 

15. Task 11, 12 and 14.  

Matte Mat og helse 
Gjærbakst 

5  Musikk 

 

KRLE 

Hinduismen 

Valgfag 

Innsats: Sjekk Teams 

Fysak: Beskjed kommer 

mandag 

6  Norsk 

Appell – kloden koker, 

skolenmin 

Naturfag 

Energi 

Nafa 

7    Samfunnsfag 

“Husmannsminner” 
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Lekse til: 

Tirsdag Safa: Se leksen til torsdag. 
Matte:  
1) Finn 3 ulike mangekanter hjemme (for eksempel en trekant, firkant, femkant eller noe som har flere kanter) som du tegner i boken din, 
setter på mål på alle sidene og regner ut omkretsen. 
2) Finn eksempler på regulære mangekanter hjemme. Minst 2 eksempler. Tegn disse regulære-mangekantene i skriveboken din.   

Onsdag Naturfag: 
KRLE: Lekse blir gitt i timen.  
Norsk: Skriv videre på appellen. I morgen blir siste dag med skriving. Neste uke får dere en time på mandag til å forberede muntlig 
framføring/spille inn appellen.  
Spansk: Gjør oppg. 3 på s. 23. Lær de åtte preposisjonene på side 23. 

Torsdag KRØ: Orientering ute, så husk klede etter vær + skiftetøy. Gode sko til å løpe i ute i. 

Safa: Oppgavene i heftet “Husmannsminner”, skal være gjort ferdig. 

Matte: 1) Finn 3 ulike firkanter som du tegner i boka de, setter på målene for grunnlinje og høyde. Regn så ut areal av de firkantene du har 

valgt.   2) Finn en mangekant hjemme (ikke firkant), for eksempel trekanter,  femkanter eller flere kanter). Hvordan vil du regne ut areal av 

denne mangekanten? Tegn i boken og vis utregning og hvordan du har tenkt. 

Fredag Mat og helse: Husk rent forkle, innesko og hårstrikk.  
Engelsk: Finish tasks 11, 12 and 14 p. 17-19. 

Mandag  

 

 


