
      Ukeplan for 5.trinn uke 48 
  
INFO: 

• 5. trinnet gjør en flott innsats for fadderbarna sine på 1. trinn. Vi har de siste 
ukene hatt lekegrupper kombinert med adventsaktiviteter sammen. Gøy for 

store og for små       

• Vi starter skoledagene nå i adventstiden med en rolig, hyggelig adventsstund i 
klasserommet. Vi tenner lys, synger og leser fra “Snøsøsteren”.  

• Fredag 9. desember er det adventsgudstjeneste i Husøy kirke for hele skolen. 
Det er vi på 5. trinn som er ansvarlige for diverse elevinnslag som sang, tenne 
lys, lese bønner og skriftlesing fra juleevangeliet. Vi kommer til å øve til dette 
litt hver dag i tiden frem til 9/12. Det er viktig at vi får raskt beskjed dersom 
noen av våre elever ikke skal delta i gudstjenesten. Det vil være et alternativt 
undervisningsopplegg på skolen denne dagen og de vil også få alternative 
arbeidsoppgaver å jobbe med når det øves til gudstjenesten. Send oss en mail 
om det gjelder ditt barn.  

• Mandag 5.12 skal vi til Husøy kirke for å øve. 

• Flere av elevene våre trenger fortsatt hjelp til å sørge for at blyant og viskelær 
ligger tilgjengelig i et pennal i sekken hver dag. Flott om dere hjemme kan 
bidra her!  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål: 

Norsk: Jeg kjenner til ordklassene verb og adverb. Jeg kan bruke ulike lesestrategier tilpasset målet 
med lesingen. Jeg kan lese og anbefale bøker til klassekamerater.  

Engelsk: Jeg kan uttrykke meg muntlig om juleforberedelser og julen på engelsk.  
Matte: Jeg kan dividere et flersifret tall med en ensifret tall ved å bruke utdelingsmetoden.   
NaSa: Vi skal utforske norske verdier og geografi.  
KRLE: Jeg kjenner juleevangeliet slik det kan leses i Bibelen.  
 
 
 



Kontaktinformasjon: 
Jan-Endre: jan-endre.sandvik@faerder.kommune.no 
Charlotte: charlotte.a.kristiansen@faerder.kommune.no  
 
Helsesykepleier Liv: liv.holsen@faerder.kommune.no eller tlf: 91524215 
 
Ved fravær sender du SMS til 59444207 slik: «5 Anne er syk i dag. Mvh Per» 

 
 
 
 

      Mandag     Tirsdag     Onsdag     Torsdag     Fredag    

08.30-
09.45     

Engelsk Norsk Gym Krle  Engelsk 

09.45-
10.00     

Lillefri Lillefri   Lillefri  Lillefri Lillefri 

10.00-
11.00     

Matte Matte Gym Norsk Matte 

11.00-
11.30     

Mat Mat    Mat 
   

 
Mat 

Mat 

11.30-
12.00     

Storefri Storefri    Storefri  Storefri Storefri 

12.00-
13.00     

Musikk Norsk 
 

NaSa Norsk 
 

KRLE 

13.00-
13.15     

 Friminutt    Friminutt Friminutt  Friminutt 

13.15-
14.20     

Arbeidstime  NaSa K&H  Arbeidstime 

Slutt: 14:15 13:00 14:15 14:30 14:00 

  
 
 

Lekser til tirsdag    Lekser til onsdag               Lekser til torsdag Lekser til fredag 

 

Norsk: 
Lekse på skolen.cdu.no:  
Se norsk og «fra lærer». 
Les historien Benny går 
berserk. 
 
Fortellingen er ganske 
lang, så du kan gjerne få 
hjelp hjemme med deler av 
den som høytlesing hvis du 
vil. Eller tar du utfordringen 

helt selv?        

 

Engelsk: 
Stairs, les s.64-67 to 
ganger og oversett. 
 

 

NaSa kladdebok: 

Skriv ned mennesker du 

kjenner som bor utenfor 

vårt fylke. Prøv å finne ut 

hvilket fylke og kommune 

de bor i og hvor det er på 

kartet.  

Matte: 
Regn ca. 20 minutter 
videre inne på C.I. 
  

 Norsk:  
I norsk skriveboka:  
Skriv en liste med 10 
verb og 10 adverb som 
tilhører verbet.  
Rød strek under verbet, 
blå strek under 
adverbet.  
 
Eks:  
Bilen kjører fort. 
Hun roper høyt. 

mailto:jan-endre.sandvik@faerder.kommune.no
mailto:charlotte.a.kristiansen@faerder.kommune.no
mailto:liv.holsen@faerder.kommune.no

