
 
 

INFO 

 Ny dybdelæringsperiode «Kropp og helse». 

 Rolig start med lekser den første uken. Vi ønsker å fokusere på en god og ny oppstart nå i dette siste 

semesteret av 5.klasse. 

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
Norsk:  
Les i en 
valgfri bok / 
blad / avis i 
minst 20 
minutter.  

Engelsk: 
Tell someone 
at home what 
you did over the holiday. 

 
Norsk: Les i en 
valgfri bok / 
blad / avis i 
minst 20 
minutter. 
 

Norsk: Les i en 
valgfri bok / blad 
/ avis i minst 20 
minutter. 
 

 

Tema og mål for uken: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
08.25-09.55 

Matte / norsk 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 

Norsk / matte 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 kan ta gode valg for meg selv i situasjoner med andre.  

 Jeg kan vise respekt for mine egne og andres ting.  

 Jeg har hender og føtter for meg selv.  

 Jeg kan være en god venn og vise at jeg bryr meg. 

FOKUSORD 
 

Organer 

Hjernen 

Lunger 

Skjelett 

Lenge 

Måling  

MATTE TEMA: Geometri 

* Jeg kan navn på ulike geometriske figurer 
* Jeg vet hva et tangram er 
* Jeg kan lage ulike figurer ved hjelp av tangrambrikker.   

NORSK TEMA: Hold kontakt 

  Jeg vet om ulike måter man kan kommunisere på.  

 Jeg kjenner til og kan forklare minst fire av ekspertordene.  

 Jeg kan skrive et argumenterende brev om et tema. 

ENGELSK TEMA: Great Britain  

 I know what the UK is. 

UKEBREV UKE 1 
4.januar-8.januar 

 



Hei alle sammen! 

Da håper vi dere har hatt en rolig ferie og at dere har fått mye fin tid sammen. Vi gleder oss nå til å ta fatt på siste halvår av 

5.klasse. Vi går nå også inn i en ny dybdelæringsperiode som skal omhandle Kropp og helse, i det tverrfaglige temaet 

«Folkehelse og livsmestring». Elevene skal få fordype seg i kroppen, kroppens organer og organsystemer, skjelett og blod, og til 

slutt skal vi ha en tre ukers periode om pubertet. Vi skal også i den forbindelse snakke om kjønn og kjønnsidentitet. Dette blir en 

spennende periode, som kommer til å være preget av mye elevaktivitet, noen flaue sekvenser og mye god læring om oss selv 

som mennesker.  

I matematikken starter vi på et nytt kapittel, geometri. Vi skal denne uken jobbe med å navngi ulike geometriske figurer, jobbe 

inn disse begrepene til videre arbeid. Vi skal også lage egne figurer med tangrambrikker.  

Alle elevene tok med seg skiftetøy hjem før jull, minner om at det kan være lurt å fylle opp dette igjen. Det er meldt noe kaldere 

vær fremover, lurt med skikkelig vintertøy til friminuttene. Minner også om innesko som gjerne også kan bruker i gymtimen       

Hilsen Fredrik, Helene og Gry 

 

 I know which countries who is part of the Great Britain 

 I can draw a map over the UK. 

Argumentasjon   

TEMA (Dybdelæring) TEMA: Folkehelse og livsmestring: «Kropp og helse» 

 Jeg vet hvilken funksjon skjelettet har 

 Jeg vet hva et organ er 

 Jeg blir kjent med hjernen, nervesystemet og lungene.  

KROPPSØVING  Aktiviteter i gymsal 

* Jeg samarbeider med mine medelever 

* Jeg er rettferdig i lek og spill 

* Jeg er med på de ulike aktivitetene med godt humør 

SMART: 

 Selvtillit  

 Nysgjerrighet  

 Læringsglede  

 Selvkontroll  

 Humanisme  

 Respekt 


