
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsplan uke 19 
Bøker i sekken: Leksepermen med leselekse, stillelesingsbok, Explore Textbook og engelsk skrivebok. 

 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 

 

❑ I skriveboka: Skriv en setning med hver av disse 

startene. (Bruk s. 111 i Textbook hvis du trenger 

ideer til aktiviteter å skrive om.)  

- I always... 

- I often...  

- I sometimes... 

- I never...  

Overskrift: Homework week 19 

 

❑ Jeg kan bruke ordene always, 

often, sometimes og never riktig 

på engelsk når jeg skriver og 

snakker.  

 

 

M 

A 

T 

T 

E 

 

 

❑ Gjør oppgavene som er tildelt på skolen. cdu 

❑ Øve 3: Hel, halv og kvart (cdu.no) 

❑ Øve 1: Flere klokkeslett (cdu.no) 

❑ (Alternativt kan du jobbe på Multi nettoppgaver 4a, 

kap. Tid.) 

4a / Multi Nettoppgaver 1-4 (gyldendal.no) 

 

 

 

❑ Jeg kan den digitale klokken 

❑ Jeg kan den analoge klokken 

❑ Jeg kan regne med tid 

 

  

❑ Vi skal delta på sang sammen med skolen på 

nasjonaldagen i neste uke. Kanskje du trenger å øve 

litt? 

 

❑ Jeg kan den delta på sang 

sammen med de andre på skolen 

 

 

https://skolenmin.cdu.no/komponent/ove-3-hel-halv-og-kvart-6095244f3e6c6415086e850c?_=5-trinn/matematikk/tid-60102bb725cc6f0bbb9df521-61122135c71a3f53c1a66712-60e6f556de22dc56c1142ea7
https://skolenmin.cdu.no/komponent/ove-1-flere-klokkeslett-60952ed8713e8e6fb235fc6b?_=5-trinn/matematikk/tid-60102bb725cc6f0bbb9df521-61122135c71a3f53c1a66712-60e6f556de22dc56c1142ea7
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/4a#menuItem_4


 
 

 

 

 

 

Informasjon 5.trinn uke 19 
 

Uka som var: Vi opplever at språkbruken på trinnet har endret seg til det bedre. Vi har mye fokus på hva vi 

sier og hvordan vi snakker til hverandre, og elevene er opptatt av å si ifra når de hører andres negative språk. 

Det er godt å se at de tar vare på hverandre, det er vi glad for       

 

Uka som kommer: Denne uka har vi tenkt å sykle litt på torsdagen når vi skal være ute. Ta med sykkel og 

hjelm på skolen, så sykler vi en liten tur i små grupper i løpet av dagen. Vi skal også rydde rundt oss, både ute 

og inne. Vi pynter før 17.mai-feiringen på skolen.  

 
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    

19 

Mandag    

 

Tirsdag    
 

Onsdag    
 

Torsdag    
 

Fredag    

 

08.20    Samling 

K&H/ Norsk 
 

Samling  

 

Matte/Engelsk  

Samling   

 

Samf/matte   
 

Samling   

   

Uteskole  

Samling  
 

Engelsk/Gym  

09.50    Pause  

10.00     

K&H/Matte 

 

Engelsk/KRLE 

 

Matte/samf  

 

Uteskole  

                 

       Gym/engelsk 

 

11.00   Mat og pause  

11.50     

Norsk/ K&H 

 

 

KRLE/Matte 
 

 

SLUTT 12.50  

 

Skolekor  

 

 

SLUTT 12.50   

 

Uteskole med 

rydding i 

skolehagen 

SLUTT 12.50   

 

Matte/musikk  

12.50          

13.00   Matte/ K&H 

 

SLUTT 14.00 

  

Musikk/matte 

 

SLUTT 14.00 

 

http://www.lindhoy.no/
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