
      Ukeplan for 5.trinn 
uke 4 

  
INFO: 
 

• Velkommen til studentene våre Isak, Gabriel, Ola og Rikke. Vi håper dere vil 
trives og lære mye her hos oss de neste fire ukene.  

• Utviklingssamtalene fortsetter denne uka. Vi møtes i klasserommet. 
Velkommen. 

• Engelsk: Vi fortsetter med mengdedifferensiering, altså to typer lekser. 

• Onsdag blir det en del endringer på timeplanen vår.  
Først før vi besøk fra Besøkssenter Færder nasjonalpark. Her får vi være med 
på et morsomt undervisningsopplegg med tema natur og miljø, friluftsliv 
okulturhistorie.  
Etter lunsj skal vi jobbe i de to gruppene våre sammen med helsesykepleier 
Marit. Hun skal lære oss mer om psykologisk førstehjelp.  
Det blir ikke gym på onsdag.  

•  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Mål: 
Norsk: Jeg kan presentere faglige emner muntlig, med og uten digitale ressurser. Jeg kan beskrive, 
fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangere. 
Engelsk: Jeg forstår og kan bruke de personlige pronomenene, og jeg kan skrive en presentasjon av 
mitt idol.  
Matte: Jeg vet at brøk kan vise en del av en hel.  
NaSa: Jeg kan presentere mitt digitale hus laget i Minecraft.  
 
 
 
 
 
 

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 
 

mailto:jan-endre.sandvik@faerder.kommune.no
mailto:charlotte.a.kristiansen@faerder.kommune.no
mailto:marit.handeland@faerder.kommune.no


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     

Gym Norsk/Matte Besøkssenter 
Færder 
Nasjonalpark 

Engelsk/Engelsk  Nasa 

09.45-
10.00     

Lillefri Lillefri   Lillefri  Lillefri Lillefri 

10.00-
11.00     

Norsk Eng/Eng Krle Norsk/Matte Musikk 

11.00-
11.30     

Mat Mat    Mat Mat Mat 

11.30-
12.00     

Storefri Storefri    Storefri  Storefri Storefri 

12.00-
13.00     

Norsk/Matte Norsk/Matte 
 

NaSa/Psykologisk 
førstehjelp 

Matte/Norsk 
 

Arbeidstime 

13.00-
13.15     

 Friminutt    Friminutt Friminutt  Friminutt 

13.15-
14.20     

Matte/Norsk  Psykologisk 

førstehjelp/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 fra 
skolenmin.cdu; Si det høyt 
Se fra lærer 

Norsk:  
Skrivelekse fra 
skolemin.cdu; Presenter 
en venn.  
Se fra lærer 
Forbered deg på å 
presentere vennen din for 
gruppa di. Øv deg 
sammen med en voksen 
hjemme 
 

 

Matte: 

Regn minst 20 minutter 

videre i C.I. 

Engelsk:  
 
Skolen min – Out of the 
ordinary – My idol 
Gunnar Solskjær (delt fra 
lærer): Les teksten høyt  
flere ganger, og lær deg 
de ni glosene utenat. De 
som synes dette er for 
utfordrende, skal lese de 
tre første sidene og lære 
seg disse glosene:  
MEAL –  måltid,  KNEE – 
kne,   GOAL – mål, TO 
RETIRE - å pensjonere 
seg, YOUTHFUL – 
ungdommelig.  

 Nasa: 
Forbered en ny 
nyhetssak for klassen. 
Denne gangen ønsker 
jeg meg en 
internasjonal nyhet. 


