
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsplan uke 20 
Bøker i sekken: Leksepermen med leselekse, klokke /tid hefte, stillelesingsbok, Explore 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 

 

Workbook:  

Gjør: 

❑ Oppgave 12 s. 89 

❑ Hele s. 96 

❑ Ekstra (valgfritt) s. 93  

 

❑ Jeg kan bruke preposisjoner til å 

beskrive hvor ting er (in front of, 

under, on, behind, in, next to, 

between) 

❑ Jeg kan gjøre oppgaver om tema 

vi jobber med (sports and spare 

time activities) 

 

 

M 

A 

T 

T 

E 

 

 

❑ Gjør ferdig oppgavene i klokkeheftet 

❑ Er det vanskelig? Du kan øve på klokka / tid på 

multi sine nettoppgaver. Velg trinnet som passer for 

deg!  

❑ 4a / Multi Nettoppgaver 1-4 (gyldendal.no) 
❑ 3a / Multi Nettoppgaver 1-4 (gyldendal.no) 
 

 

 

❑ Jeg kan den digitale klokken 

❑ Jeg kan den analoge klokken 

❑ Jeg kan regne med tid 

 

  

❑ Vi skal sykle en del langs veien, og det er viktig at 

du kan noen trafikkregler:  

- Sykle på høyre side av veien der det ikke er 

sykkelsti 
- Bruke ringeklokke/bjelle når du skal passere andre 

syklister eller gående 

- Bruke armen som retningsviser når du skal krysse 

en vei 

 

❑ Jeg kjenner til noen trafikkregler 

når jeg skal ut og sykle i veien 

 

 

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/4a
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3a


 

Informasjon 5.trinn uke 20 
 

Uka som var: Vi er nå ferdige med hoppingen for denne gang, og det har vært gøy å se hvor gode de er blitt på 

å hoppe både med tau og strikk.  

 

Uka som kommer: På mandag skal vi delta på øvetog sammen med hele skolen. Tirsdag er nasjonaldagen, eget 

program finner dere på kommunens hjemmeside. Vi møtes på ungdomsskolen kl 13.00 og stiller opp i tog der 

før vi marsjerer til Lindhøy.  

På onsdag skal vi ha gruppearbeid i tematimene, nå skal elevene samarbeide om ulike oppgaver innen nettvett, 

og de skal skrive tekster om vennskap, mobbing og sosialt samspill på nett.  

På torsdag og fredag sykler vi sammen til Hvasser. Alle elevene får mulighet til å ro med leirskolens båter. Det 

er lov å ta med badetøy disse dagene.  

 
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    

20 

Mandag    

 

Tirsdag    
 

Onsdag    
 

Torsdag    
 

Fredag    

 

08.20    Samling 

Norsk/L-

plantime 

 Samling   

 

Tema med 

gruppearbeid  
 

Samling   

Sykle til Hvasser 
   

Uteskole  

Samling  

Sykle til Hvasser 
 

Uteskole 

09.50    Pause  

10.00     

      Øvetog  
Hurra for 

17.mai! 

 

Tema med 

gruppearbeid 
 

Uteskole  

                 

       Uteskole 

 

11.00   Mat og pause  

11.50     

L-plantime/ 
Norsk 

 

 

Vi går i tog fra 

Tjøme 

ungdomsskole 

til Lindhøy 

 

 

 

Matte  

 

SLUTT 12.50   

 

 

Sykle tilbake 
 

 

SLUTT 12.50   

 

 

Uteskole 

12.50          

13.00   Utetime 

 

SLUTT 14.00 

  

Sykle tilbake 
 

SLUTT 14.00 

 

http://www.lindhoy.no/
mailto:sunniva.sjovaag.marthinsen@faerder.kommune.no
mailto:desiree.ostbye@faerder.kommune.no
mailto:gbryn@online.no
mailto:m.johansen@hotmail.com
mailto:nadja@hwa.no
mailto:ida@seljeseth.com

