
 

Q            5.trinn uke 51  

 

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 GOD JUL 
Adventsamling på 

Teams kl.9.00 
“Kjære julenissen” 

 

 Christmas 

Brøk er ingen 

spøk. 
Hva husker vi? 

Kalender- 
utfordringen til 

«Friluftsliv i 
skolen» 

Vi synger 
julesanger ute 
rundt juletreet 

kl.9.00  

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

“Kjære julenissen” 
+ 

Julehefte 
Christmas Brøk - stasjoner Jul Ut Mu Skuespill 

Spising 
11.25- 11.45 

 
Kalender- 

utfordringen 
til «Friluftsliv i 

skolen» 

 
Julegrøt! 

Husk skål, skje og 
kopp, 

 

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

Film i aulaen 
Klaus 

Uteskole 

-brøk- 
Mu Jul Ut Ferdig kl.13.00 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

  GOD JUL! 

4.økt Film i aulaen  Kalender- Ut Mu Jul  

Informasjon Julehilsen 
   
 

• Denne uka skal vi ha juleverksted. Dere kan bare 

glede dere til diverse julegaver kommer i hus       

Det kan være lurt om elevene har med seg en 
tom isboks eller liknende, som de kan frakte 
julegavene hjem i etter juleverkstedet. Fint om de 
også tar med seg en juleserviett hvis dere har. 
Juleverkstedet blir avviklet på 3 forskjellige dager. 
B på tirsdag, C på onsdag og A på torsdag. 

 

• KRLE: Elevene skal spille skuespillet 
“Juleevangeliet”. I den anledning er det fint om de 
kan se hjemme om de har klær/kostymer eller 
andre rekvisitter som kan brukes. 

 

• Elevene får grøt og saft til lunsj på torsdag. Ta 
med kopp, skje og skål i en pose. 
 

• ALLE må tømme hyllene før jul, slik at de kan 
vaskes! Alt må hjem av klær og utstyr.  

  
 

 

Tusen takk for et 

fantastisk flott og 

annerledes skoleår. 5.trinn 

er en utrolig flott gjeng 

som vi voksne på trinnet er 

skikkelig stolte av. 

Vi håper dere alle får 

fredfulle juledager og 

ønsker dere alt godt for 

det nye året       

 



 

13.30-14.30 Klaus utfordringen til 
«Friluftsliv i 

skolen» 

FYFO 

 

 
 
Ord og utrykk:  
 

Månedens ord  

  
Bærekraftig 

Gjenvinning. 

Miljøvern 

Emballasje 

Anvsvarsbevissthet 

 

Lekser 

Til tirsdag Lesing: Les “Det litt for moderne Juleevangeliet?” Les det 

for/sammen med en voksen. 

Til onsdag Lesing: Les “Det litt for moderne Juleevangeliet?” Les det 

for/sammen med en voksen. 

 

Til torsdag Ta med kopp, skje og skål i en pose til grøten vi får servert.  

Til fredag KRLE: Husk å ta med rekvisitter og kostyme til skuespillet deres 

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

Telefon team 5: 40905630 (ikke sms) 

 


