
 

               5.trinn uke 48 

 

Timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B C A B C A B C A B C A B C 

1 økt 
08.45- 10.05 

Norsk Engelsk Matte Søppeltrollet KRLE 

SALTO-
lesestrategi: 

Oppsummering 

 
Gloseprøve/ 
The Three 

Rs 

Regnestrategier 
“sammenheng 

mellom pluss og 
minus – ligninger" 

 
Plast i havet 
Mikroplast 

Kristendom  

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

To-kolonneskjema 
og sammendrag 

The Three 
Rs. 

Regnestrategier/ 

Oppgaver fra 

nasjonale prøver 

Plast Ut Mu Kristendom 

Spising 
11.25- 11.45 

 

Uteskole 
 

   

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

To-kolonneskjema 
og sammendrag 

 

Uteskole/ 
regnestafett 

Mu Plast Ut 
Uteskole 

 

Friminutt 
13.15-13.30 

 Ferdig    

Informasjon   Ukas mål 
      

• Vi er godt i gang med hyggelig utviklingssamtaler 
på Teams.  

  Dersom dere ikke har vært på Teams på en stund og    
trenger hjelp til å logge dere på ligger en link her: 
https://faerder.kommune.no/oserod-
skole/_f/p50/i3ee88505-f150-41bc-ba6c-
ea1d5007969c/fremgangsmate-videosamtale.pdf 

 

• Vi skal være miljøvennlige og tenker gjenbruk i 
denne perioden. Vi trenger derfor tomme og 
vaskede syltetøyglass uten etikett. Ta med minst 
ett glass de nærmeste ukene, gjerne flere da vi 
skal bruke de i kunst & håndverk. Vi trenger 

også dorullkjerner       

 

• Advent er i anmarsj, og i den forbindelse ønsker vi 
at elevene finner en gjenstand hjemme de ikke 
lenger bruker, pakker inn og tar med på skolen. 
Det kan være en sprettball, kortstokk eller andre 
småting som er hyggelig å gi videre som en 
kalendergave.  Det går også ann å skrive et 
hyggelig kort, lage et vennskapsbånd og lignende. 

Spør oss, om dere trenger tips        

Sosialt mål: Jeg husker å legge søppel i 
rett søppeldunk. 

Bærekraftig utvikling «Søppeltrollet»: 
Jeg vet hvorfor plastsøppel i havet fører 
til store problemer. 

Norsk: Jeg kan lage og bruke et to-

kolonneskjema for å lære meg nye og 

viktige ord. 

Engelsk: Jeg kan alle glosene. 

Matte: Jeg kan er bevisst på hvilke 
regnestrategier jeg bruker. 

 

https://faerder.kommune.no/oserod-skole/_f/p50/i3ee88505-f150-41bc-ba6c-ea1d5007969c/fremgangsmate-videosamtale.pdf
https://faerder.kommune.no/oserod-skole/_f/p50/i3ee88505-f150-41bc-ba6c-ea1d5007969c/fremgangsmate-videosamtale.pdf
https://faerder.kommune.no/oserod-skole/_f/p50/i3ee88505-f150-41bc-ba6c-ea1d5007969c/fremgangsmate-videosamtale.pdf


 

13:15 

4.økt 
13.30-14.30 

Uteskole  FYFO Ut Mu Plast 

Uteskole 
Ferdig 14:15 

 

Ord og utrykk:  

Månedens ord  English  

  
Bærekraftig 

Gjenvinning. 

Miljøvern 

Emballasje 

Anvsvarsbevissthet 

Step 1  
  
junkyards søppeldynger 

mountain fjell 

wasteful sløsete 

leftovers matrester 

swap bytte 

 
HUSK: Gloseprøve hver 
tirsdag! Hver tirsdag blir 
dere testet i glosene fra 
uken før. 

Step 2   
  
junkyards søppeldynger 

mountain fjell 

wasteful sløsete 

leftovers matrester 

swap bytte 

dishwasher oppvaskmaski
n 

Trash/rubbish/ 
junk 

søppel 

shower dusj 
 

  

Lekser 

Til tirsdag Lese og skrive: Les teksten «Redd Barna» høyt for en voksen 

hver dag. La en voksen ta tiden hver gang du leser og skriv opp 

tiden i skjemaet på leksearket. 

Skriv nøkkelord til teksten.  

 

Til onsdag Engelsk: 

Step 1: 

Skriv minst 3 engelske setninger om hva du kan gjøre hjemme for 
å redusere, gjenbruke og resirkulere. Øv på å lese svarene dine 
høyt. 
 
Step 2: 
Skriv minst 6 engelske setninger om hva du kan gjøre hjemme for 
å redusere, gjenbruke og resirkulere. Øv på å lese svarene dine 
høyt. 
 

Til torsdag Lese og skrive: Les teksten «Redd Barna» høyt for en voksen 

hver dag. La en voksen ta tiden hver gang du leser og skriv opp 

tiden i skjemaet på leksearket. 

Lag et to-kolonneskjema med ordforklaringer til nøkkelordene du 

skrev til teksten. Skriv i norsk skrivebok. 

  

Til fredag Gjør øveoppgavene som ligger på Salaby: 

https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020/elev/5---7-trinn 

 

Ta med et tomt rent syltetøyglass uten etikett og dorullkjerner hvis 

du har hjemme. 

https://skole.salaby.no/tv-aksjonen-2020/elev/5---7-trinn


 

 

UKELEKSE 

 
Matematikk til onsdag uke 48: Arbeid minst 30 minutter i nytt 

arbeidshefte. 

 
Lese: Les teksten «Redd Barna» høyt for en voksen hver dag. La 

en voksen ta tiden hver gang du leser og skriv opp tiden i 

skjemaet på leksearket. 

 
Ved fravær send SkoleSMS tlf. 59 44 42 02. Eks: «5 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.»  

Telefon team 5: 40905630 (ikke sms) 

 


