
 

                   5.trinn uke 47  

 

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 

Regnefaktaprøven- 
Multiplikasjon 

 
Regnestrategi 

Gjenvinning 
De 5 verdens-

religionene 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

Nøkkelord og 
sammendrag 

The Three 
Rs. 

Regnefaktaprøven- 

subtraksjon 

 

Regnestrategi 

Tema Ut Mu 
De 5 verdens-

religionene 

Spising 
11.25- 11.45  

Uteskole 
 

   

Friminutt 
11.45-12.05   

 
 

 
 

Informasjon   Ukas mål 
      

• Denne uken begynner vi med høstens 
utviklingssamtaler. Invitasjon er sendt ut som 
ranselpost i tillegg ligger den på Teams. I høst blir 
samtalene gjennomført på Teams pga. 
smittesituasjonen. De som trenger å låne 
datamaskin for å få gjennomført dette kan låne på 
skolen. Gi oss beskjed dersom det er ønskelig. 
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 

 

• Elevene har nylig gjennomført kartleggingstest i 
lesing. Vi ser at mange trenger å øke 
lesehastigheten og få med seg innholdet av det 
de har lest. Lesingen denne uken skal derfor 
gjøres høyt for en foresatt. Se eget lekseark for 
nærmere beskrivelser for hva som skal gjøres. 
 

• Vi går nå inn i en ny periode der vi skal ha fokus 
på Bærekraftig utvikling. Vi har kalt perioden 
«Søppeltrollet». Vi skal være miljøvennlige og 
tenker gjenbruk. 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. 

Sosialt mål: Jeg husker å takke andre 
når det er hensiktsmessig. 

Bærekraftig utvikling «Søppeltrollet»: 
Jeg kan sortere søppel i riktig 
søppeldunk. 

Norsk: Jeg kan finne nøkkelord og skrive 

sammendrag fra en tekst. 

Engelsk: Jeg vet hva «The Three Rs» 
står for, og kan forklare begrepene på 
engelsk. 

Matte: Jeg kan bruke regnestrategier for 
å automatisere enkle regnestykker. 

KRLE: Jeg vet hva de 5 verdens-
religionene er. 

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


 

3 økt 
12.05-13.15 

Nøkkelord og 
sammendrag/ 

Uteskole 
Regnestrategi Mu Tema Ut 

Uteskole 
 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

   

4.økt 
13.30-14.30 

Uteskole  FYFO Ut Mu Tema 

Uteskole 
Ferdig 14:15 

 

Ord og utrykk:  

Månedens ord  English  

  
Bærekraftig 

Gjenvinning. 

Miljøvern 

Emballasje 

Anvsvarsbevissthet 

Step 1  
  
reduce redusere 

reuse gjenbruk 

recycle resirkulere 

environment miljø 

waste avfall 

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

Step 2   
  
reduce redusere 

reuse gjenbruk 

recycle resirkulere 

environment miljø 

waste avfall 
 

  

Lekser 

Til tirsdag Lese og skrive: Les teksten «Vikinger» 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.  

 

Matte: Øv på HELE gangetabellen. 

Til onsdag Engelsk: 

Step 1 og 2: Arbeidsark i gult hefte. 

 

 Matte: Øv på HELE gangetabellen. 
Til torsdag Lese og skrive: Les teksten «Vikinger» høyt for en voksen hver 

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

skjemaet på leksearket. 

Skriv et sammendrag ved hjelp av nøkkelordene du skrev til 

teksten. Skriv sammendraget i norsk skrivebok. 

  

Til fredag Spill waste invaders: https://138900-wasteinvaders.web.tornado-

node.net/web/ 

 

Ta med et tomt rent syltetøyglass uten etikett hvis du har hjemme. 

 

UKELEKSE 

 
Matematikk til onsdag uke 48: Arbeid minst 30 minutter i 

arbeidshefte. 

https://138900-wasteinvaders.web.tornado-node.net/web/
https://138900-wasteinvaders.web.tornado-node.net/web/


 

 
Lese: Les teksten «Vikinger» 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) 

 


