
 

Vekeplan for 5. klasse 
veke 38 

 Mobil/e-post Ragnhild M. 
Mobil/e-post Trine 
Mobil/e-post Endre 
Mobil/e-post Jørund 
Mobil/e-post Bergliot 
Mobil/e-post Marit 
Heimeside 

99518054 
99355065 
98466972 
95917767 
95203571 
99554694 

ragnhild.margretha.taranger.kruger@sandnes.kommune.no 
trine.solmunde@sandnes.kommune.no 
endre.heng@sandnes.kommune.no 
jorund.veland-hoie@sandnes.kommune.no 
bergliot.lekven@sandnes.kommune.no 
marit.oaland.guse@sandnes.kommune.no 
http://www.minskole.no/forsand 

 
Time MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG  INFORMASJON: 

 
● Velkommen til foreldremøte 21. september kl. 18.00. 
● Elevane fekk ein is på fredag i belønning for god arbeidsro og arbeidsinnsats over 

mange timar. Det var vel fortjent, og både elevar og vaksne syntes det var stas. 
Utviklinga ser ut til å gå den rette vegen! 

 
I denne veka det nasjonal prøve i både rekning (onsdag) og engelsk (torsdag). Difor er leksa 
denne veka å forberede seg til desse. Tips: Gjer dei oppgåvene du ikkje fekk til ein gong 
til. 
 
Det blir kjekkare lekser i neste veke!  
 
 
Gjennomføringa av N.P i lesing gjekk veldig godt! Krysser fingrane for like god innsats dei to 
siste nasjonale prøvane.  
 
Ved meldingar som gjeld spesifikke fag, send melding/mail direkte til faglærar.  
 

1 Matte 
Endre 

Samfunn 
Endre 

 
 

Matte 
Endre 

Engelsk 
Endre 

Norsk 
Trine 

2 Engelsk 
Endre 

Naturfag 
Endre 

 
 

KRLE 
Endre 

Norsk 
Trine 

3 Norsk 
Trine 

Matte 
Endre 

Musikk 
Bergliot 

Naturfag 
Endre 

4  
 
 
 

K & H 
Ragnhild 
Margretha 

 

Musikk 
Bergliot 

Norsk 
(Oddetal) 

/Matte (Partal) 
Trine/Endre 

Naturfag 
Endre 

Samfunn 
Endre. 

5 Norsk 
Trine 

 
 

Kroppsøv. 
Jørund 

Symjing 
Bergliot 

 

6 Norsk 
Trine 

FFO 
Endre 

 

 Kompetansemål / læringsmål denne veka: 

Fokusord/Uttrykk Planteetar- Historiske kjelder - Nettvett 

Norsk Lese ulike typar bøker/utdrag, og kunne samtale om innhald og sjanger. 

Matematikk Kjenne til oppgåvetypane ved nasjonal prøve. 

Engelsk Kjenne til oppgåvetypane ved nasjonal prøve. 

Samfunnsfag Utforske korleis menneske i fortida levde, og korleis teknologi har forandra korleis me lever i dag. Fokus på historiske kjelder. 

http://www.minskole.no/forsand


KRLE Gjøre rede for ulike syn på barndom, familie og samliv i religioner og livssyn. Fokus på mobil og nettvett. 

Naturfag Fokus på korleis landskapet endrar seg med tida. 

K/H  

Gym/Sym Symjing: Brystsymjing, me øver på pusteteknikk.  
Gym: Innebandy. Skal og øve på å vere ein god lagspelar. 

Musikk Øva meir på nye songar. Lytta til eit symfoniorkester og dei ulike instrumentgruppene. Øva på BlimE-dansen. 

Sosialt Øve på å hugse å rekke opp handa når ein vil seie noko. 

 
 
 

 STJERNE 
(Dei som skal gjere stjerne har avtale om det) 

MÅNE 
Vanleg leksemengde 

SOL 
(Her kjem det av og til litt ekstra utfordring) 

Lesing 

1. Les overskrifter og sjå på bileta s. 
48 - 51 (Svein og rotta)  i 
Zeppelin lesebok.  

2. Les sidene grundig.  
3. Les s 49 høgt. 

1.Les overskrifter og sjå på bileta s. 48 - 51 
(Svein og rotta)  i Zeppelin lesebok.  
2.Les sidene grundig.  
3.Les s 49 høgt. 

1.Les overskrifter og sjå på bileta s. 48 - 51 
(Svein og rotta)  i Zeppelin lesebok.  
2.Les sidene grundig.  
3.Les s 49 høgt. 

 

Skriving 
Gjer oppgåva som heiter Stjerne veke 38 
i norsk classroom.  

Gjer oppgåva som heiter Måne/Sol veke 38 i 
norsk classroom.  

Gjer oppgåva som heiter Måne/Sol veke 38 i 
norsk classroom.  

Matematikk 

Jobb 20 min ein dag med 
eksempeloppgåve til nasjonal prøve. 
Skriv ned/hugs kva nr. du stoppar ved. 
Jobb gjerne saman med ein vaksen! 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/p
rover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjon
ale-prover/5.-trinn/regning/nynorsk/?path
=cefglhgcefglhdcefglhm 

Jobb 20 min to dagar med eksempeloppgåve til 
nasjonal prøve. Skriv ned/hugs kva nr. du 
stoppar ved. 
Jobb gjerne saman med ein vaksen! 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/ek
sempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trin
n/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm 

Jobb 20 min tre dagar med eksempeloppgåve til 
nasjonal prøve. Skriv ned/hugs kva nr. du 
stoppar ved. 
Jobb gjerne saman med ein vaksen! 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/e
ksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-tri
nn/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm 

Engelsk 

Jobb 20 min ein dag med 
eksempeloppgåve til nasjonal prøve. 
Skriv ned/hugs kva nr. du stoppar ved. 
Jobb gjerne saman med ein vaksen! 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/p

Jobb 20 min to dagar med eksempeloppgåve til 
nasjonal prøve. Skriv ned/hugs kva nr du stoppar 
ved. 
Jobb gjerne saman med ein vaksen! 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/ek

Jobb 20 min tre dagar med eksempeloppgåve til 
nasjonal prøve. Skriv ned/hugs kva nr du stoppar 
ved. 
Jobb gjerne saman med ein vaksen! 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/e

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/nynorsk/?path=cefglhgcefglhdcefglhm
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/engelsk/?path=cefglhgcefglhf
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/engelsk/?path=cefglhgcefglhf
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/engelsk/?path=cefglhgcefglhf


rover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjon
ale-prover/5.-trinn/engelsk/?path=cefglhg
cefglhf 

sempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trin
n/engelsk/?path=cefglhgcefglhf 

ksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-tri
nn/engelsk/?path=cefglhgcefglhf 

Samfunn/natu
rfag/KRLE. 

   

Gjeremål  
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