
                     5.trinn uke 44  

 

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 
Hvem 

bestemmer? 
KRLE 

Vi jobber videre 
med faktateksten. 

 
Halloween 

 

Desimaltall 
Det 

Amerikanske 
valget 

KRLE 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

Vi jobber videre 
med 

faktateksten. 
Halloween Desimaltall Tema Ut Mu KRLE 

Spising 
11.25- 11.45 

 

Uteskole 
Halloween 

   

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

Uteskole Uteskole 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 

 

Informasjon   Ukas mål 
      

 
Takk for et fint foreldremøte. Det er alltid hyggelig å 

møte dere foresatte        

 
MultiSmartøving: Fint om dere hjelper barna i gang 
med leksa her. MultiSmartøving skal være en 
repetisjon av det vi har jobbet med i undervisningen, 
og det bør derfor ikke oppleves for vanskelig for 

barna. Gi oss en tilbakemelding om det er tilfelle        

 
Norsk: Vi jobber videre med skriveprosjektet i Norsk. 
Fint om elevene kan få noe hjelp hjemme med for 
eksempel å finne faktabøker eller gode nettsider som 
de kan bruke. Leksene denne uken er å lese og 
skrive ned fakta som de finner til sitt tema. Se gjerne 
igjennom arbeidet som blir gjort. I neste uke skal 

faktateksten presenteres for klassen       

 
 
 

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

Norsk: Jeg kan skrive en faktatekst om et 
valgfritt tema og hente fakta fra ulike 
kilder. Jeg kan følge kriterier til innhold. 

Engelsk: Jeg vet hvorfor vi feirer 
Halloween. 

Matte: Jeg kan skrive og bruke 
desimaltall med tierdeler og hundrerdeler. 

 



Ord og utrykk:  
 

Månedens ord  English  

  
 

Demokrati 

Medborgerskap 

Medbestemmelse 

Normer 

Regler 

Lover 

Step 1  
  

halloween allehelgensaften 

pumpkin gresskar 

candy godteri 

scary skummelt 

trick or 

treat 

knask eller 

knep 

 

Øv på disse glosene flere 
ganger. Husk hvordan de 
skrives.   
  

Step 2   
  

halloween allehelgensaften 

pumpkin gresskar 

candy godteri 

scary skummelt 

trick or 

treat 

knask eller 

knep 
 

 

 

Lekser 

Til tirsdag Norsk: Les og finn fakta om ditt tema til skriveoppgaven i norsk. 

Skriv minst 5 setninger i skriveboka med egne ord. Husk å oppgi 

kildene!                                                                  

Til onsdag Norsk: Les og finn fakta om ditt tema til skriveoppgaven i norsk. 

Skriv minst 5 setninger i skriveboka med egne ord. Husk å oppgi 

kildene! 

 

Engelsk: 

Step 1 og 2: Gjør engelsk oppgaveark i gult hefte. 

Til torsdag Norsk: Les og finn fakta om ditt tema til skriveoppgaven i norsk. 

Skriv minst 5 setninger i skriveboka med egne ord. Husk å oppgi 

kildene!                                                                               

Til fredag Norsk: Les og finn fakta om ditt tema til skriveoppgaven i norsk. 

Skriv minst 5 setninger i skriveboka med egne ord. Husk å oppgi 

kildene! 

 

 

 

UKELEKSE 

 
Matematikk til onsdag uke 45: Arbeid minst 45 minutter i Multi 
Smartøving. Send oss gjerne en melding i Multi om det er en 
oppgave du ikke forstår. 
 

 

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

Telefon team 5: 40905630 (ikke sms) 

 


