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UKE Norsk språk 

og litteratur 
MATTE ENG Naturfag SAMF KRLE GYM MUS KuHå Annet 

2 
 

Flere ordklasser Overflate og volum 
av prismer 
 

Chapter 4 
Famous 
cities 

Samf: Middelalderen i 
Europa 
 
- livet i middelalderen 
- kampen om makten 
- føydalismen 
- paven mot kongene 
- ny viten og viktige 
oppfinnelser  

Islam Leker og 
stafetter 

 Kjell Nupen 
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Flere ordklasser Halvårsprøve Multi Chapter 4 
Famous 
cities 

Islam Leker og 
stafetter 

Soundation 
(Digital 
musikk, 
komponering) 

Sy gympose 
på symaskin 
og brodere 
utenpå. 
 
Lage hylle i 
tre 

 

4 Flere ordklasser Måling 
- vekt 
- omregning mellom 
enheter 
- regnefortellinger 
- regneark 
- tid og tidssoner 
- regne med tid 
- tekstoppgaver 

Chapter 4 
People and 
politics 
 

islam Samarbeid
sleker 

Soundation 
(Digital 
musikk, 
komponering) 
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Fra ord til tekst Chapter 4 
People and 
politics 

Samf: Vikingtida 
- levevis 
- vikingene ut i Europa 
- oppdagelser 
- gudetro 
- Olav den hellige 
 

Jødedommen Innebandy Soundation 
(Digital 
musikk, 
komponering) 
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Les og skriv bedre Chapter 4 
Origin and 
diversity 

Jødedommen Innebandy Klassedans 
“happy” 
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Les og skriv bedre Chapter 4 
Origin and 
diversity 

Jødedommen Innebandy Storkor  

8 
VINTERFERIE 19. februar – 25. februar 
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Les og skriv bedre Brøk 
- likeverdige brøker 
- forholdet mellom 
brøk og desimaltall 
- addisjon, 
subtraksjon og 
multiplikasjon av 
brøker 
- tekstoppgaver med 
brøk 

Chapter 4 
On vacation 

Samf: Middelalderen i 
Norge 
- kristendommen i Norge 
- livet i byene 
- kamp om kongemakten 
- Nidarosdomen 

Hinduismen Dans Komponering  
“Veslefrikkme
toden” 

Sy gympose 
på symaskin 
og brodere 
utenpå. 
 
Lage hylle i 
tre 
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Grip boka Chapter 4 
On vacation 

Hinduismen Dans Komponering  
“Veslefrikkme
toden” 

 

11 
 

Tegnsetting Chapter 5 
Amazing 
American 
animals 

Nat.fag: Alle snakker om 
været 
- lese og forstå et værkart 
med symboler 
- hvordan vind og nedbør 
oppstår 
- vannets kretsløp 
- skyer 

Hinduismen Fotball Komponering  
“Veslefrikkme
toden” 
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Tegnsetting Chapter 5 
Amazing 
American 
animals 

Hinduismen Fotball Komponering  
“Veslefrikkme
toden” 

 

13 (14) 
PÅSKEFERIE 26. mars – 03. april 
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Påskeferie Multiplikasjon og 
divisjon 
- faktorer og primtall 
- multiplikasjon og 
divisjon med 
flersifrede tall 
- multiplikasjon og 
divisjon av 
desimaltall 
- tekstoppgaver 
 

Chapter 5 
Wild nature 

- vær og klima i Norge Buddhismen Friidrett “Min Artist” Fortsetter på 
hylle og 
gympose 
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Høytlesingsuke Chapter 5 
Wild nature 

Nat.fag: Luft i bevegelse 
- hvordan en energiform 
kan gå over til en annen 
form 
- teste leker som drives av 
vindenergi 

Buddhismen Friidrett “Min Artist” Høytlesingsuke 
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Flukt Chapter 5 
Space and 
universe 

Realfagsdag Friidrett “Min Artist”  
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Flukt Chapter 5 
Space and 
universe 

Nat.fag: Lyd 
- øret 
- forsøk med lyd 
- forklare hva som skjer når 
vi lager lyd 

Buddhismen Sykkel 
 

Notelære  Tegning, 
maling og 
kunstnere. 

 

18 Flukt Project? Buddhismen Sykkel Notelære  

19 Oppdagelser Lokalisering og 
forholdsregning 
- plassering, speiling 
og bevegelse i et 
koordinatsystem 
- Geogebra 
- forhold mellom to 
størrelser  
- forholdsregning: vi 
drikker saft 
 
 
Helårsprøve i Multi 

Project? Nat.fag: Skjelett og 
muskler 
- beskrive skjelettets 
oppbygning 
- beskrive hvordan 
musklene får kroppen til å 
bevege seg 

Fri Orientering 17.mai-sange
r 

 

20 Oppdagelser Chapter 6 
Crafty 
characters 

Fri Orientering 17.mai-sange
r 

 

21 Oppdagelser Chapter 6 
Crafty 
characters 

Nat.fag: I bekkedalen 
- dyr ved bekken 
- undersøkelser ved en 
bekk 
- fisker og små dyr i elv og 
bekker 
 

Minoritet, majoritet 
og rasisme 

Orientering Samspill Fri pinse  

22 Dialekter Chapter 6 
Naughty or 
nice? 

Minoritet, majoritet 
og rasisme 

Håndball Samspill Landart  

23 Dialekter Chapter 6 
Naughty or 
nice? 

Minoritet, majoritet 
og rasisme 

Håndball Sommersang
er 

Arkitektur i 
det fri 

 

24 Kultur- og friluftsuke Chapter 6 
Greedy and 
cheeky 

 Håndball Sommersang
er 

Kultur- og 
friluftsuke 

Kultur- og 
friluftsuke 

25  Chapter 6 
Greedy and 
cheeky 

 Håndball    

 


