
                     5.trinn uke 42  

 

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 KRLE 
Hvem 

bestemmer? 

Leselekser+ 

 

 
«Acting» 

 

Desimaltall Etikk og moral 
På skolen? 
Samfunnet? 

I landet? 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

 «Acting» Desimaltall KRLE Ut Mu Uteskole 

Spising 
11.25- 11.45 

 

Uteskole 
“Acting” 

 

   

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

Uteskole 
 

Uteskole 
 

Mu KRLE Ut 
Uteskole 

 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

   

4.økt 
13.30-14.30 

Uteskole  FYFO Ut Mu KRLE 

Uteskole 
Ferdig 14:15 

 

Informasjon   Ukas mål 
      

Vi håper alle har hatt en fin høstferie       

 
Minner om foreldremøte tirsdag 20. oktober             
kl. 18.30-20.00 i aulaen på skolen. Agenda for 
foreldremøte ligger nederst i dette dokumentet. 
 
Vi begynner nå med et nytt tema, demokrati og 
medborgerskap i fagfornyelsen. I perioden skal 
elevene lære om hvem som bestemmer og hvordan 
bli en god samfunnsborger. 
 
Tabellen der leksene står her i ukeplanen har nå fått 
en dysleksivennlig utforming. Vi håper dette vil gjøre 
det mer tydelig hva som skal gjøres i lekser til hver 
dag. 
 
HUSK desilitermål til matematikken på onsdag! 
 
Fredag tenner vi opp bål på uteskolen. Ta med en 
vedkubbe dersom du skal grille mat på bålet.  

 

 

Sosialt mål: Jeg kan si hyggelig ting til 
andre. 

Norsk: Jeg kan variere setninger ved 
hjelp av ulike bindeord. Jeg kan skrive en 
faktatekst om et valgfritt tema og gjøre 
forbedringer etter tilbakemeldinger. 

Engelsk: Jeg kan bruke engelske ord for 
å snakke om forskjellige aktiviteter. 

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  
  

different forskjellige 

roles roller 

actor skuespiller 

mirror speil 

  

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

Step 2   
  

different forskjellige 

roles roller 

actor skuespiller 

mirror speil 

prettiest penest 

grow up bli voksen 
 

 

Lekser 

Til tirsdag Lesing: Les teksten i lesemappa minst to ganger. 

 

                                                                           

Til onsdag Lesing: Les teksten i lesemappa minst to ganger. 
 

Engelsk: Les og oversett ukas tekst.  

Step 1: s. 35. Step 2 s.36. Svar på spørsmålene øverst på side 

35. Øv på engelske gloser. 

Step 2: s.36. Skriv ned 7 ord som hjelper deg med å huske 

teksten. Øv på engelske gloser. 

Til torsdag Lesing/skriving: Gjør oppgavene til teksten. Skriv svarene i norsk 
skrivebok. 
 

                                                                                 

Til fredag Lesing: Les teksten i lesemappa minst to ganger.  
 
KRLE: Gjør arbeidsark i KRLE. 
 

 

UKELEKSE 

 
 
Matematikk til onsdag uke 43: Regneark om desimaltall.   

 

 

 

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

Telefon team 5: 40905630 (ikke sms) 



 

 

Foreldremøte 5.trinn 

Tirsdag 20.oktober 

 

Foreldremøte vil være i aulaen på Oserød skole.fra kl.18.30 – 20.00. 

Det er kun en foresatt som kan delta per barn, Dette pga. smittevern. 

 

• Presentasjon av nye lærer på trinnet 
• Velkommen til nye foresatte på trinnet 
•   Livet på 5.trinn. 
•   Covid 19. 
•   Fagfornyelsen 

•   Skole – hjem kontakt 
•   Hva skjer på 5.trinn?  
•   Eventuelt 

•   Valg av FAU og foreldrekontakter 
 
 
Velkommen! 
 
 
Mvh. Jonas, Anniken, Kristine og Anette. 
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