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Fag Tema Mål 
Norsk Lesing Jeg kjenner til ulike lesestrategier. 

Matematikk De 4 regneartene Jeg kan forklare plassverdisystemet. 
Jeg kan standardalgoritmen for addisjon. 
Jeg har fortsatt automatisert den lille 
gangetabellen. 

Engelsk It’s My Life I know the seasons of the year. 

I know the months of the year. 

Samfunnsfag Livet ved de store 
elvene 

Jeg kan forklare hvorfor store byer vokste frem 
langs store elver. 

KRLE Livssyn Jeg kan forklare hva et humanistisk livssyn er. 

Kunst og 

håndverk 

Bli kjent med kunst 

og 
håndverksrommene 

Jeg er kjent med regler og rutiner på tegnesal, 

tekstilrom/sløydrom. 

Musikk Symfoniorkester Jeg kan de ulike instrumentene innenfor et 
symfoniorkester. 

Kroppsøving Orientering Jeg kan orientere meg ved hjelp av kart i kjent 
terreng. 

Naturfag Kjemi Jeg vet hva som kjennetegner en kjemisk 

reaksjon. 

▪ Velkommen til et nytt skoleår. Vi gleder oss til å 

se dere igjen. 
▪ Høstens foreldremøte blir i samarbeid med 

Barnevakten.no. 5b og 5d har foreldremøte 

tirsdag 4. september og 5a og 5c har onsdag 

5.september. Se eget skriv. 
▪ Denne uken er det lusekampanje på skolen, 

og i den sammenheng vil alle få med seg et 

skriv om lus og en lusekam. 
▪ Husk å signere og levere informasjonsskriv 

elevene får i postmappa. 
▪ Vi fortsetter med ukas begreper. I år vil disse 

være fra flere fag. Det vil stå i parentes hvilket 

fag begrepene er hentet fra. Vi har en 

gjennomgang av begrepene på skolen. Snakk 

også om begrepene med barna hjemme. 

 

Ansvar, omsorg, respekt 

Vi repeterer PALS 



  

 

 

 

(naturfag)  
Atom En partikkel som alle stoffer er bygd opp 

av.  

Egenskap Det du kan observere eller måle av et stoff. 

Kjemisk reaksjon Det som skjer når stoffer blir til andre stoffer 

Molekyl En gruppe atomer som er satt sammen på 
en bestemt måte 

Produkt Et stoff som dannes i en kjemisk reaksjon 

Rent stoff Laget av bare en type atomer, eller en 

type molekyler. F.eks gull eller vann. 

Stoff Både blandinger og rene stoffer. Alle ting 
er laget av stoff, også gasser som vi ikke 
kan se. 

Utgangsstoff  Et stoff som er tilstede ved begynnelsen av 

en kjemisk reaksjon 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Felleslekse Sette bokbind på alle bøker. 

Ta med innesko, vi anbefaler også å ha regntøy hengende 

på skolen. 

Norsk Har du ikke fylt ut og levert «Sommerles» 

skal du gjøre dette innen fredag 24/8 for da trekkes 

vinnerne!  

Les 20 minutter hver dag i en bok du har hjemme eller i 

sekken. 

Matematikk Repeter den lille gangetabellen på nett, enten via Multi 5a: 

http://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver/5a/1/c/1 

eller Gruble.net http://www.gruble.net/matte/gange/ 

 

Engelsk Finn en engelsk bok du har lyst til å lese, og les 30 minutter i 

løpet av uka. Husk å signere Reading Journal. 

http://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver/5a/1/c/1
http://www.gruble.net/matte/gange/


 

 

 

 

 


