
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Læringsplan uke 18 
Bøker i sekken: Leksepermen med leselekse, stillelesingsbok, Explore Textbook og Workbook. 

 Oppgaver Læringsmål 

N 

O 

R 

S 

K 

❑ Les teksten du har fått på ark. Husk å lese teksten 

flere ganger i løpet av uka. En av gangene skal du 

lese høyt for en voksen. 
❑ Gjør oppgavene som hører til teksten på arket. 

❑ Les i stillelesingsboka di – 15 minutter hver dag. 

□ Jeg kan lese med god flyt og 

intonasjon.  

 

□ Jeg kan svare på oppgaver fra teksten 

jeg har lest. 

 
 

E 

N 

G 

E 

L 

S 

K 

 

❑ Øv godt på å lese s. 110 eller 111 (eller begge) i 

Textbook. Les høyt for en voksen hjemme når du 

har øvd.  

 

❑ Gjør s. 85 i Workbook. 

 

 

❑ Jeg leser leseleksa med flyt, 

forståelse og god engelsk uttale. 

❑ Jeg kan finne rimord i tekst. 

❑ Jeg kan skrive setninger på 

engelsk med ord jeg kjenner.  

 

 

M 

A 

T 

T 

E 

 

 

❑ Jobb litt med scratch hver dag  

❑ Jobb med klokke oppgaver på skolen. Linken er delt 

med dere 

Øve 2: Hel, halv og kvart (cdu.no) 

 

 

 

❑ Jeg vet hva koding er 

❑ Jeg vet hva algoritmer er 

❑ Jeg vet hva blokker er 

 

  

❑ Sjekk at du har sykkel med gode bremser og 

reflekser 

❑ Sjekk sykkelhjelmen din, den skal sitte godt på 

hodet 

 

 

 

https://skolenmin.cdu.no/komponent/ove-2-hel-halv-og-kvart-6095241d64c6e6dda6cf47f3?_=5-trinn/matematikk/tid-60102bb725cc6f0bbb9df521-61122135c71a3f53c1a66712-60e6f556de22dc56c1142ea7


 

Informasjon 5.trinn uke 18 
 

Uka som var: Vi har kommet i gang med temaet om nettvett og bruk av tid på internett. Dette er interessant, og 

mange av elevene har fine tanker om dette. Vi har hatt to fine torsdager på tur, med oppgaver i grupper. Det har 

vært tørt og fint, derfor har det passet bra å gå i Eideneskauen.   

 

Uka som kommer: Denne uka gjennomfører vi foreldresamtaler. Elevene skal være med på samtalen, og vi ber 

dere om å gi oss beskjed dersom noe kommer i veien. Bytt gjerne samtaletid med andre, men si ifra til 

kontaktlærer.  

Det er vår, og tid for å ta seg en tur på sykkelen. Vi skal snart arrangere sykkeldag på skolen, og vi ber dere om 

å sjekke at deres barn har en sykkel som fungerer godt og sørge for at de har hjelm. Vi vil gjerne bruke noe av 

uteskoletiden vår på sykling, og vi kommer til å gi beskjed i god tid før. På torsdag denne uka går vi på tur mot 

Ormelet, rundt Dalsveien og gjennom sentrum. Dette er den runden som skal sykles på sykkeldagen i slutten av 

mai.  
Skolens hjemmeside 

www.lindhoy.no   

Tlf: 33067770  

AMS: 33402000 

5A: Sunniva Sjøvaag Marthinsen  

E-post: 

sunniva.sjovaag.marthinsen@faerder.kommune.no   

5B: Christine Schrader 

Epost: 

jenny.christine.schrader@faerder.kommune.no  

Ressurslærere:  

Jorun Gjerden 

Helle R.-Korsager 

 

Assistent:  
 

Mobilskolemelding: 

SMS sendes til  

59 44 42 12  

kodeord: 5a / 5b 

Vennligst send sms 

ang. fravær til skole-

sms 

Foreldrekontakter:  

Georg Bryn, tlf: 90 92 60 35, e-post: gbryn@online.no Martin 

Johansen, tlf: 96 50 99 96, e-post: m.johansen@hotmail.com  

FAU:  

Nadja Sørby Ommedal, tlf: 90 88 95 99, e-post: nadja@hwa.no  

Ida Seljeseth, tlf 92 04 78 28, e-post: ida@seljeseth.com  

 

 
Uke    

18 

Mandag    

 

Tirsdag    
 

Onsdag    
 

Torsdag    
 

Fredag    

 

08.20    Samling 

Uteskole/ Norsk 
 

Samling  

 

Matte/Engelsk  

Samling   

 

Samf/matte   
 

Samling   

   

Uteskole  

Samling  
 

Engelsk/Gym  

09.50    Pause  

10.00     

Uteskole/Matte 

 

Engelsk/KRLE 

 

Matte/samf  

 

Uteskole  

                 

       Gym/engelsk 

 

11.00   Mat og pause  

11.50     

Norsk/ Uteskole 

 

 

KRLE/Matte 

 

 

SLUTT 12.50  

 

Norsk  

 

 

SLUTT 12.50   

 

Uteskole  

 

 

SLUTT 12.50   

 

Matte/musikk  

12.50          

13.00   Matte/ Uteskole 

 

SLUTT 14.00 

  

Musikk/matte 

 

SLUTT 14.00 

 

http://www.lindhoy.no/
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