
5.trinn uke 2 
11.01.21-15.01.21 

Informasjon 

• Vi har hatt en flott oppstart, og en pangstart med pubertetstemaet. Elevene har gode 
refleksjoner rundt puberteten, elevrollen og etiske spørsmål. Vi går en spennende tid i 

møte. Mye latter og røde kinn, men sånn skal det være 😊  

• Vi har uteskole på tirsdag. Dersom alt går etter planen drar vi til Magnhildåsen etter 
første økt. Vi tenner bål. Elevene kan ha med seg bålmat. Husk grillspyd (dersom eleven 
trenger dette). Vi ønsker at elevene deler så lite som mulig med tanke på smitte. Husk 

klær etter vær - ull 😊  

• Leksetid på tirsdag fra 12.50-13.30. Dette er et kjempeflott tilbud som vi håper flere 

benytter seg av 😊  

• Kommunen holder på å vanne håndballbanen. Vi satser på skøyteis 😊 Vi sender ut en 
skoleSMS når isen er klar og når elevene kan ta med seg skøyter. 

• Etter høstens nasjonale prøver, ser vi at det er en fordel for elevene på 5. trinn å terpe 
på de høyfrekvente ordene. Vi jobber med disse i ukene fremover på skolen og elevene 
øver på rettskrivingen hjemme. Elevene vil få ukas høyfrekvente ord som diktatord. 

 
 

Periodens tema: “Hjerne + hjerte = sant      ” 

smArt:  
Vi har fokus på disse karakteregenskapene:  

 
Humanisme: Tro og handle ut ifra at alle mennesker er like mye verdt selv om de ser forskjellige ut og mener 
forskjellige ting. Omsorg: Det er når vi ser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør. 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Matematikk: Multi 5B s.77 (to oppgaver) 

tirsdag 

English:  
Tounge Twister (Fuzzy Wuzzy). Øv på denne i 5 minutter.   
Øv på de første 13 høyfrekvente ordene (liste med engelske ord). Øv i 5 minutter. Diktat på fredag.  
Norsk: Les “Puberteten - hva skjer med kroppen?”  
Skriv en faktatekst om hva som skjer med kroppen i puberteten. Bruk egne ord. Skriv i norsk skrivebok.  
 

onsdag 
English: Øv på de første 13 høyfrekvente ordene (liste med engelske ord). Øv i 5 minutter.  
Norsk: Les “Puberteten - Hva skjer med kroppen”.  
Forklar hva ukas ord betyr til en voksen.  

torsdag 

English: Øv på de første 13 høyfrekvente ordene (liste med engelske ord). Øv i 5 minutter. Diktat på 
fredag. 
Norsk: “Forelskelse” (Første del). Finn minst fem viktige ord i teksten (nøkkelord). Skriv dem opp i rød 
skrivebok. 

fredag 

English: Øv på de første 13 høyfrekvente ordene (liste med engelske ord). Øv i 5 minutter. Diktat på 
fredag. 
Norsk: “Forelskelse” (Forelskelse og hormoner). Se på nøkkelordene du skrev I går. Lag en forklaring til 
ordene du valgte. Skriv forklaringene i rød skrivebok.  

https://www.starfall.com/h/ftr-twisters/fuzzywuzzy/?sn=ftr-twisters--fun-to-read
https://www.elevkanalen.no/Ebok/12843/1
https://www.elevkanalen.no/Ebok/7949/1
https://www.elevkanalen.no/Ebok/6654/1
https://www.elevkanalen.no/Ebok/6654/1


Øv godt på de høyfrekvente ordene. Vi skal ha en diktat .  
Husk: joggesko til gymtimen. Det blir ikke anledning til å dusje pga. smittevern. 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk og tema: Øv på å forstå begrepene. Øv på å skrive de høyfrekvente ordene riktig. 

Kjønnshormoner, forandringer, testosteron, østrogener, eggstokker 
er, som, det, i, og, for, på, av, til, en, har, de, med, at, å, fra, om, et, den, ikke, vil, seg, men, var, han  

Engelsk: Øv på å forstå ordene. Øv på å bruke dem i setninger. Øv på uttale. 

English Norwegian How to use the word in a sentence: 

The, of, a, and, is, you, 
it, he, was, for, on, are, 
that 

Det, av, en, og, er, 
du/dere, det, han, var, 
for, på, er, det. 

Se eget ark med forslag til setninger. 

 

Ukas timeplan. Fagenes plassering kan variere etter de ulike periodene med temaarbeid gjennom året. 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30 
10.00 

 
NORSK 

OPPSTART INNE 
I 

KLASSEROMMET  
 

KL: 10.00 
TUR 

MAGNHILDÅSEN  

 
MATTE 

 
NORSK 

 
GYM 

10.00 
10.15 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15 
11.15 

 
MATTE 

 
NORSK 

 
MUSIKK 

 
MATTE 

11.15 
11.35 
12.00 

Mat Mat Mat Mat 
Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.00 
13.00 

 
KRLE 

Slutt 12.50 
 
 

Leksetid 12.50-
13.30 

 
NATURFAG 

 
K&H 

 
MUSIKK 

13.00 
13.15 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

13.15 
14.15 

 
ENGELSK 

 
SAMFUNNSFAG 

 
K&H 

KLASSENS TIME 
OPPSUMMERING 

SmArt 
14.15 
14.45 

Slutt 14.15 Slutt 14.15 Slutt 14.15 Slutt 13.50 

 

 
Fravær meldes på Mobilskole-sms: 5«melding» til 59444203. Eks. «5 Ola er syk i dag. Hilsen Kari. 
 
Mail: Johanne.Andersen.Stensvold@faerder.kommune.no 

  
Mail: Ann-Karin.Kvalnes@faerder.kommune.no   

mailto:Johanne.Andersen.Stensvold@faerder.kommune.no
mailto:Ann-Karin.Kvalnes@faerder.kommune.no

