
 

Q            5.trinn uke 2  

 

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 Naturfag KRLE 

Leselekse 
Stilleles 

Grammar: 
To be/To do 

Brøk 

 
Førstehjelp 

113 
Plan BLÅ 

 

Gloseprøve 
/leksesjekk 
Kristendom 

 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

Språkverksted At the café Brøk Ute Tema Mu 

Kristendom 
 
 

Spising 
11.25- 11.45 

 

Uteskole 
 

   

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

Språkverksted 

Uteskole 

Grublis brøk 

 

Mu Ute Tema 
Uteskole 

 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

   

4.økt 
13.30-14.30 

Uteskole  FYFO Tema Mu Ute 
Uteskole 

Ferdig 14:15 

Informasjon   Ukas mål 
   

• Denne uken begynner vi med ny periode som 
varer til vinterferien. Temaet er folkehelse og 
livsmestring. Elevene skal lære om førstehjelp og 
de skal ha pubertetsundervisning. De skal også 
lære om personlig økonomi.  
 

• Fra og med denne uken blir det gloseprøve på 
fredager. Det er viktig å finne gode rutiner og 
strategier for å øve på glosene. Hjelp elevene 
med dette. 
 

• Vi håper på kalde vinterdager der vi kan prøve 
skøyter og kanskje ski etter hvert i skoletiden. 
BUA Færder som ligger på Borgheim låner gratis 
ut flott sport og vinterutstyr, Se nettsiden for mer 
informasjon. 
https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-
friluftsliv-frivillighet-og-utleie/bua-farder/  

 

Sosialt mål: Jeg bidrar til at alle i gruppa 
får en fin oppstart i det nye året. 

Folkehelse og livsmestring: Jeg kan 
ringe 113 dersom det har skjedd en 
ulykke. Jeg vet hva forkortelsen BLÅ står 
for. 

Norsk: Jeg kan forskjell på KJ- og SJ-

lyden.  

Engelsk: Jeg kan bruke engelske 

høflighetsfraser i forbindelse med 

café/restaurantbesøk.. 

Matte: Jeg kan regne med brøk som er 

større enn 1 og forstår at noen brøker har 

lik verdi (1/2 = 2/4) 

 

https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/bua-farder/
https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-utleie/bua-farder/


 

 

 
 
Ord og utrykk:  
 

Månedens ord  English glossary 

  
Bevissthet 

Luftveier 

Åndedrett 

Pubertet 

Økonomi 
 

Step 1: 

customers kunder 

polite høflig 

narrator forteller 

lake innsjø 

waiter kelner 

 
 
HUSK: 
Denne uken skal dere øve 
på den engelske 
skrivemåten av glosene. 

Step 2: 

customers kunder 

polite høflig 

narrator forteller 

lake innsjø 

waiter kelner 

rude uhøflig 

apology unnskyldning 

 
  

  

Lekser 

Til tirsdag Norsk:  

Les tekstene hvor du øver på SJ- og KJ-lydene høyt for en 

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

skriv opp tiden i skjemaet på leksearket.  

 

Til onsdag Engelsk: 

Step 1 og 2: Øv på de engelske høflighetsfrasene fra teksten i 
gult/sort hefte. Lær deg også i hvilke situasjoner det er riktig å 
bruke de forskjellige frasene. 
 

Til torsdag Norsk: Gjør oppgavene til leksearket med SJ- og KJ-lyden. Husk 

å lese teksten høyt for en voksen! 

 

Til fredag Førstehjelp. Plan BLÅ. 
Gå inn på elevkanalen og logg inn med Feide: 
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/83955#video 
Se video, og prøv deg på Quiz. Valgfritt: Du kan lese selv, eller en 
hjemme kan lese E-boken med deg. 
 

 

UKELEKSE 

 
Matematikk til fredag: Arbeid minst 45 minutter i Multi 

smartøving. Det er lurt å vente med å gjøre denne leksa til etter 

at vi har gått igjennom temaet på onsdag. 

 

Finn en kakeoppskrift og skriv den ned i ruteboka di. Skriv 

mengdene som brøk. Eks: 1 ¼ l mel, 4 egg, 7/10 L melk.  

 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/83955#video


 

Norsk: Les tekstene hvor du øver på SJ- og KJ-lydene 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) 

 


