
      Ukeplan for 5.trinn      
uke 1  

  
 
 

INFO: 

                               Godt nytt år! Håper alle har hatt en fin juleferie        

• Peniel og Matthias starter på Træleborg skole i Tønsberg nå etter nyttår. Vi 
kommer til å savne de her på 5. trinn, men ønsker lykke til på ny skole.  

• De neste ukene kommer vi til å dele trinnet i to grupper store deler av 
skoledagen. Dette vil hovedsakelig gjelde i basisfagene norsk, matematikk og 
engelsk.  

• Anette Børsum vil jobbe sammen med Jan-Endre og Charlotte på 5. trinn en 
liten periode framover. Vi er glade for at det gir oss gode muligheter til å dele 
opp i grupper av ulik størrelse og med det gi best mulig læringsmiljø for alle. 

• Utviklingssamtaler gjennomføres i slutten av januar. Vi sender ut innkalling i 
løpet av neste uke. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mål: 
Norsk: Jeg vet hva en saktekst er. Jeg kan lese og følge en oppskrift.   
Engelsk: Jeg kan finne og skrive engelske verb og bruke de i setninge.  Jeg kan oversette engelske  
               verb til norsk 
Matte: Jeg repetere mine hoderegningsstrategier. 
NaSa: Jeg kan fortelle om mist 3 grunnstoffer.  
 
 
 
 
 

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

 
 
 

What flower has 2 lips? 

What has four legs but no feet? 
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      Mandag     Tirsdag     Onsdag     Torsdag     Fredag    

08.30-
09.45     

 Eng/Eng Gym Engelsk/Engelsk  Nasa  

09.45-
10.00     

 
Lillefri   Lillefri  Lillefri Lillefri 

10.00-
11.00     

 
      FRI 

Matte/Norsk Krle Norsk/Matte Musikk 

11.00-
11.30     

 
Mat    Mat Mat Mat 

11.30-
12.00     

 
Storefri    Storefri  Storefri Storefri 

12.00-
13.00     

 Norsk/Matte 
 

NaSa Matte/Norsk 
 

Arbeidstime 

13.00-
13.15     

 
   Friminutt Friminutt  Friminutt 

13.15-
14.20     

  NaSa K&H/K&H  Krle 

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

  
 
 

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

 

 Norsk:  
Leselekse med oppgaver 
på skolenmin.cdu:  
Fra lærer Les og forstå 
oppskriften 
(bananpannekaker) 
 

NaSa: 

 

Norsk:  
Leselekse med oppgaver 
på skolenmin.cdu:  
Fra lærer Les og forstå 
oppskriften 2 (grove 
pizzasnurrer) 
 
 
Engelsk:  
Write 15-20 verbs in 
English in notebook. 
Translate into 
Norwegian. Headline: 
Verbs  
 
  

Matte:  
Regn minst 20 minutter 

videre inne på C.I. 
 


