
Informasjon 5.trinn uke 18 
Hei! 

Siste temaperiode for dette skoleåret starter opp denne uka. Temaet er Norge, vi skal lære mer om 

landsdeler, de nye fylkene, kommuner, språk og historie. Vi skal jobbe med hva som er «typisk norsk» 

og grunnloven frem mot 17. mai.  

 

Onsdag 12.mai, gjør vi som i fjor, og har en liten 17.mai-markering på skolen. Mer informasjon kommer.  

 

I tiden frem mot sommeren er det mye på agendaen, for eksempel flere sykkelturer. Se bak på denne 

planen for oversikt.  

 

Til høsten får B-klassen ny kontaktlærer. Heidi skal starte med 1.klasse. Vi vet enda ikke hvilke voksne 

som skal jobbe på trinnet til neste år, men gir beskjed så fort vi vet noe mer.  

 

Da vi hadde temaet om verdensrommet jobbet elevene med to 

temabøker på skolen. Disse har elevene fått kommentarer til. Fint om 

dere kikker igjennom bøkene og underskriver kommentararket.  Dette 

leverer elevene til naturfaglærer, Inger-Lise. 
 

Vedlagt ligger informasjon om en mattekonkurranse som elevene kan 

delta i.  

 

Minner om foreldresamtaler i uke 19.  
 

 

Uke    

18 

Mandag    

03.05   

Tirsdag    

04.05 

Onsdag    
05.05 

Torsdag    
06.05 

Fredag    
07.05 

08.20    Samling   

   

Ma/K&H 

Samling  
  

Ma/No  

Samling   

   

Eng/No  

Samling   

   

Musikk/KRLE 

Samling  
 

Tema/ym med 

sykkel  

09.50    Pause  

10.00    No/K&H 

  

Eng/Ma  No/Ma Klassens time/Tema Gym med sykkel 

/Tema 

10.50    Mat      og     pause  

11.50    K&H/Ma  No/Eng 

 

SLUTT 12.50  

Ma/Eng 

 

 

SLUTT 12.50   

KRLE/Klassens Time Tema/ 

Arb.time    

12.50   Pause        Pause   Pause   

13.00   K&H/No 

   

 

SLUTT 14.00   

Tema/Musikk 

    

 

SLUTT 14.00   

Arb.time/ 

Tema 

 

SLUTT 14.00   

Dette jobber vi med: 

- Norsk: Nynorsk og bokmål 

- Engelsk: Storbritannia og Norge 

- Matte: Brøk 

- K&H: Brodering 

- Naturfag: Landskap og naturressurser i Norge 

- KRLE: Høytider og merkedager i hinduismen 
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Læringsplan uke 17 
Bøker i sekken:  

Zeppelin lesebok, norsk skrivebok,Gaia Samfunnsfag, samfunnsfagkladdebok. 

 Oppgaver Læringsmål 
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□ Gjør arkene om sj-lyden 

Zeppelin lesebok: 

□ Les side 70-74. (Denne teksten er på nynorsk. Les rolig 

og høyt. Enten for deg selv eller en annen). 

□ Gjør oppgave 35 (a,b,c,d og e) på side 75. Svar med hele 

setninger.  

□ Jeg øver på ord med sj-lyd.  

□ Jeg kan lese leseleksa med god flyt. 

□ Jeg øver meg på å lese nynorsk. 

□ Jeg kan svare på spørsmål til teksten 

jeg har lest.  
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□ Let etter bilder av kjente bygninger, kjente steder, byer, 

natur, kjente personer, sport og/eller matretter fra 

Storbritannia (Wales, England, Skottland og Nord-Irland. 

Skriv ut, klipp ut eller tegn selv. Ta med på skolen – vi 

henger opp i klasserommet.   

 

□ Lær deg navnene på delene av Storbritannia (på engelsk 

og norsk): Wales, England, Scotland and Northern Ireland. 

 

 

□ Jeg vet at Storbritannia består av 

Wales, England, Skottland og Nord-

Irland, og kan si navnene på engelsk. 
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□ Gjør arkene i leksepermen 

 

□ Jeg øver brøk. 
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Til torsdag: 

❑ Les overskrifter og underoverskrifter om Trøndelag s. 

128 – 131 i Gaia Samfunnsfag. 

❑ Se nøye på kartet s. 128, finn alle byene og lag en liste 

som du skriver i Samfunnsfagkladde-boka. Sett Byer i 

Trøndelag som overskrift. 

❑ Jeg kjenner til de fem landsdelene. 

❑ Jeg kjenner til de nye fylkene. 

❑ Jeg kjenner til naturen i hver 

landsdel. 

❑ Jeg kjenner til naturressursene i hver 

landsdel. 
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❑ Logg inn på Salaby og lytt eller les teksten om høytider i 

hinduismen: https://skole.salaby.no/5-

7/krle/hinduisme/hoytider. 

❑Jeg kjenner til høytider i 

hinduismen. 

https://skole.salaby.no/5-7/krle/hinduisme/hoytider
https://skole.salaby.no/5-7/krle/hinduisme/hoytider

