
      Ukeplan for 5.trinn uke 2 
  
INFO: 

• Onsdag får vi være med på konsert i regi av den kulturelle skolesekken; Trio 
Oro 

• Vi ser at mange av elevene våre ikke får gjort leksearbeid så godt som ønskelig. Vi 
håper dere foresatte kan hjelpe oss med å følge opp dette. Vi har som mål å 
begrense leksemengden, og gi lekser som oppleves meningsfulle. Ofte er det viktig 
lesetrening, samt repetisjon av stoff vi har jobbet med på skolen. Øvelse gjør mester, 
og noe av den øvingen må gjøres hjemme!  

• Lekser i engelsk til torsdag: Det er tenkt at de elevene som synes engelsk er 
utfordrende, kan lese/arbeide med s. 75 i Stairs textbook, mens de som har mer 
kontroll skal lese/arbeide med s. 72 og 73. 

• Torsdag 2. februar markerer vi Føynland skoles 20 års jubileum. Se skolesms fra 
rektor for mer info. Vi gleder oss til å vise fram skolen og noe av vårt arbeid på 5. 

trinn. Hold av dagen        

• Vi sender ut innkalling til utviklingssamtaler denne uka med ranselpost 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål: 
Norsk: Jeg vet hva som kjennetegner en saktekst. Jeg kan bruke ulike lesemetoder som letelesing, 
            nærlesing og skumlesing. Jeg vet når det er hensiktsmessig å bruke de ulike metodene. 
Engelsk: Jeg kan finne verb i en tekst, og jeg kan bruke verb i enkel presens. 
Matte: Jeg fortsetter å trene på hoderegning.  
NaSa: Jeg blir ferdig med oppgaven i samfunnsfag; presentêr et fylke. 
 
 
 
 
 
 

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» 

 

Trio Oro 
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      Mandag     Tirsdag     Onsdag     Torsdag     Fredag    

08.30-
09.45     

Gym Matte/Norsk Gym Eng/Eng 
Fellessamling  

NaSa 

09.45-
10.00     

Lillefri Lillefri   Lillefri  Lillefri Lillefri 

10.00-
11.00     

Norsk Eng/Eng DKS konsert 
    Trio Oro 

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 Matte/Norsk 
 

Arbeidstime 

13.00-
13.15     

 Friminutt    Friminutt Friminutt  Friminutt 

13.15-
14.20     

Matte/Norsk  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: 
1) Leselekse på 

skolenmin.cdu: 
Kan det være 
larvikitt? 

2) Oppgaver på 
skolenmin.cdu:  
Hva husker du 
om larvikitt? 

Matte: 
Regn minst 20 minutter på 
Campus Inkrement.  
 
 

 Engelsk: 
Velg A eller B nedenfor. 
A Stairs textbook page 
75: Read and practise. 
Find the verbs, write 
them in English 
notebook. 
B Stairs textbook page 
72, 72: Read and 
practise. Find the verbs 
written below “I have a 
plan” page 73, write them 
in English notebook. 

  


