
 
 

INFO 

- Vi fortsetter med «Kropp og helse» og kroppens viktige organer. 

- Gloseprøve fredag.  

- Husk varme klær, skift og innesko som også kan brukes i gymtimen. 

- I mandagens gymtime er vi ute – uansett vær. Husk godt med klær! 

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
Norsk; 
Les teksten om 
skjelettet. Skriv 
ned minst 4 
faktasetninger fra det du 
leste. Skriv i norsk skrivebok. 
Husk fullstendige setninger. 
 

Matte: 
Gjør oppgave 4.5 og 4.6 på 
side 106 i Multi 5a.  Husk 
marg i kladdeboken. 
 
Engelsk: 
Øv på glosene på side 68. 
Gloseprøve på fredag i 1.økt. 
 

Matte:  
Jobb 15 minutter med multi 
nettoppgaver. Multi 5b            
-> Kapittel 4 Geometri -> 
Ulike todimensjonale former. 
 
Norsk: Les 
teksten om 
hjertet. Skriv 
ned minst 4 
faktasetninger fra det du 
leste. Skriv i norsk skrivebok. 
Husk fullstendige setninger. 
 
 

Norsk: Les 
teksten om 
lungene. Skriv 
ned minst 4 
faktasetninger fra det du leste. 
Skriv i norsk skrivebok. Husk 
fullstendige setninger. 
 

 

Tema og mål for uken: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
08.25-09.55 

Psykologisk 
førstehjelp 

Matte / engelsk Matte / norsk Arbeidsplan Norsk 

Friminutt 
09.55-10.15 

Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 2 

Lunsj 
10.15-10.35 

2.økt 
10.35-12.00 

Psykologisk 
førstehjelp 

Engelsk / matte Norsk / matte Tema Musikk 

Friminutt 
12.00-12.25 

Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 

3.økt 
12.25-13.15 

Gym Tema / Klassens time Tema FYSAK /Engelsk K/H 

Friminutt 
13.15-13.30  

Sone 3  Sone 2 Sone 3 Sone 1 

4.økt 
13.30-14.15 

Gym Tema Tema  K/H 

ELEVFERDIGHETER OG 
SOSIALE MÅL  

 Jeg respekterer regler vi har ute i friminuttene. 
 Jeg er en god venn 
 Jeg kan se gode egenskaper hos mine klassekamerater. 

FOKUSORD: 
 

Organ 
 

Hjerte 
 

Blod 
 

Nervesystemet  
 

Pronomen 
 

Subjekt 

MATTE TEMA: Geometri  

 Jeg kjenner igjen ulke geometriske figurer 

 Jeg kan navnet på minst fire firkanter 

 Jeg vet hva en parallellinje er 

 

NORSK  TEMA: Hold kontakt 
 Jeg vet hva pronomen er. 
 Jeg vet hva subjekt og objekt er. 

UKEBREV UKE 2 
11-15.januar 



 

Hei alle sammen,  

Da er vi godt i gang med siste halvdel av 5.klasse. Elevene har mange gode friminutt med aking, og synes det er helt topp å 

kunne være ute. Vi har valgt å «forlenge» noen friminutt, for å bruke snøen når vi først har den. Det er god lek mellom alle i 

klassen, og både jenter og gutter aker og ler sammen. Det er fint å se. 

Vi begynner denne uken med litt mer lekser. I norsk kommer vi til å ha to nivåer i lesing, lilla nivå er det «enkleste» nivået, og gult 

nivå er et nivå vanskeligere (mer å lese og krever noe mer leseforståelse). Vi kommer til å snakke med elevene, så de vet hvilke 

nivå vi forventer at de gjør i lekser. For å få litt bedre oversikt over hva elevene sitter igjen med etter hvert tema / kapittel i 

fagene vi jobber med, kommer vi til å fokusere litt mer på avsluttende prøver – kapitteloppsummeringer. 

Oppsummeringsprøvene vil variere i måten de er lagt opp på. 

Mandag denne uken og mandag neste uke skal vi jobbe videre med psykologisk førstehjelp (grønne og røde tanker) med 

helsesykepleier. Vi deler jentene og guttene i hver sine grupper.  

I gymtimen på mandag er vi ute. Ta med klær etter vær og eventuelt akebrett.  Om skøyteisen er bra er det lov å ha med seg 

skøyter. 

Linda (sosiallærer) har begynt med jentegrupper i klassen vår. Dette er spennende, og jentene virker til å synes dette er fint å 

være med på.  

Hilsen 

Fredrik, Gry og Helene  

 Jeg vet hva et personlig brev er og hvordan jeg kan skrive 
et personlig brev. 

 Jeg kan lese og skrive gjenfortellende fra tekstene om 
kroppen. 

 
Objekt 

 
Geometri  

 
Rompe 

 
Trapes 

ENGELSK  TEMA: Great Britain  
 I know some facts about London. 
 I can read an English text and translate it. 
 I know my glossaries 

TEMA (Dybdelæring)  TEMA: Folkehelse og livsmestring: «Kropp og helse» 
 Jeg kan forklare funksjonen til viktige organer i kroppen. 

KROPPSØVING  TEMA: Utegym 
 Ulike aktiviteter ute 

 


