
                     5.trinn uke 40    

 

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 
Alle sammen 

sammen 
Naturfag 

Leselekser+ 
“Skrive faktatekst 

ved hjelp av 
skrivestøtte” 

 
«Sports» 

 

Gangegøy og 
divisjonstøys 

Fadderoppgave 
#Spør mer 

Psykisk helse 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

“Skrive faktatekst"  
Sports 

activities 

Sammenheng 
mellom 

multiplikasjon og 
divisjon 

K&H Ut Mu 
#Spør mer 

Psykisk helse 

Spising 
11.25- 11.45 

 

Uteskole 
#Spør mer 

   

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

Uteskole 
#Spør mer 

Uteskole 
#Spør mer 

Mu K&H Ut 
Uteskole 

#Spør mer 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

   

Informasjon   Ukas mål 
      

Denne uken markerer vi Verdensdagen for Psykisk 
helse. I år er tema å spørre mer, fordi det er viktig. På 
5.trinn vil vi hver dag gjøre en oppgave som 
omhandler psykisk helse. 

 
Vi er fortsatt i gul sone og det betyr mye uteskole. 
Høsten er her og det er viktig med klær etter været. 
Det var mange våte barn forrige uke som erfarte at 
joggesko og hettegenser egnet seg dårlig i 

regnvær       

Det har blitt noen dager der vi ikke har kunnet sykle 
på uteskolen fordi flere ikke har tatt med sykkel. Husk 

å sykle hver dag. Godt for miljøet og deg       

 
Det har blitt et lærerbytte på trinnet. Lise har begynt 
på 3.trinn og Cathrine Skinstad er kommet inn på 
5.trinn. Cathrine kjenner elevene fra før fordi hun 
underviste på trinnet i fjor. 
 
Hvis dere er usikre på om barnet er friskt nok til å gå 
på skolen sjekk hjemmesiden vår for veiledning. Det 
er hjemmet som må vurdere om barnet kan dra på 
skolen. 

Sosialt mål: Jeg er flink til å bidra og 
samarbeide når vi lager film til 
fadderbarna. 

Norsk: Jeg kan skrive og strukturere en 
faktatekst inn i avsnitt. Jeg kan bruke 
ulike kilder og skrive en fakta tekst med 
egne ord. 

Engelsk: Jeg kan bruke engelske ord 
som forteller om dyr. 

Matte: Jeg forstår sammenhengen 
mellom multiplikasjon og divisjon. 

 

 



4.økt 
13.30-14.30 

Uteskole  FYFO Ut Mu K&H 

Uteskole 
Ferdig 14:15 

 

Ord og utrykk:  
 

Månedens ord  English  

  
 

Samhold 

Empati 

Fellesskap 

Inkludering 

Raus 

 
 

Step 1  
  

Own Egen 

Helmet Hjelm 

Gloves Hansker 

Seat belt Bilbelte 

  

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

Step 2   
  

Own Egen 

Helmet Hjelm 

Gloves Hansker 

Seat belt Bilbelte 

Fireproof 

overall 

Brannsikker 

hel dress 

  
 

  
   

 

Lekser 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Lesing Les 
teksten i 
lesemappa 
minst to 
ganger. 

Les teksten i 
lesemappa 
minst to 
ganger. 
 

Gjør oppgavene 
til teksten. Skriv 
svarene i norsk 
skrivebok. 

 

Les teksten i 

lesemappa minst to 

ganger.  

 

Regning 

Denne uken skal dere pugge gangetabellen slik at den sitter skikkelig. 

Del opp og øv litt hver dag :-) 

Engelsk  Les og 
oversett ukas 
tekst. Step 1: 
s. 30. Step 2 
s.31-34. Øv på 
engelske 
gloser. 

 
 

 

 

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

Telefon team 5: 40905630 (ikke sms) 


