
 

Q            5.trinn uke 50  

 

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 Søppeltrollet KRLE 
Adventsamling på 

Teams kl.9.00 
Gjennomgang av 

ny leselekse. 
 

 
Gloseprøve/ 
Christmas 

Brøk er ingen 

spøk. 
Hva husker vi? 

 
Plast i havet 

Creaza 
Cartoonist 

 
Lucia kl.9.00 
Kristendom 

 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

“Kjære julenissen” Christmas Brøk - stasjoner Data Ut Mu Kristendom 

Spising 
11.25- 11.45 

 Uteskole    

Informasjon   Ukas mål 
   

 

• Vi har en veldig hyggelig førjulstid på 5. trinn. 
Hver morgen synger vi, tenner lys, trekker 
adventsgave og leser et kapittel fra Snøsøsteren. 
Klasserommet har vi pyntet med snøkrystaller og 
vi koser oss ekstra med maten når vi hører på 
historien på Salaby «Reisen til Amerika».  
 

• Av hensyn til smittevern blir Lucia markert på en 
litt annen måte i år. Alle elevene på skolen går ut 
kl.9.00 i grålysningen og synger Luciasanger 
sammen. Elevene bør ha hvit skjorte/genser/laken 
til dagen (som bør passe på utsiden av yttertøy) 
og batterilys å holde i hvis du har. Det er også 
mulig å ta med et telys som vi putter i 
syltetøyglassene som vi allerede har på skolen. Vi 
filmer og er optimistiske på fint vær slik at filmen 
kan legges på skolens og kommunens 

hjemmeside       

 

• 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. 

  

• PS. Vi sjekker leksearbeidet til elevene hver 
fredag. Det er derfor viktig at dere hjelper dem 
med å ta med alle bøker og permer med 
leksearbeid på skolen påfredager.  

 

Sosialt mål: Jeg gjør dagen god for 
andre i førjulstiden. 

Bærekraftig utvikling «Søppeltrollet»: 
Jeg er ferdig med tegneserien «Søppel 
på villspor» der jeg har brukt verktøyet 
Cartoonist i Creaza. 

Norsk: Jeg kan lage spørsmål til tekst 

med spørreordene hva, hvor, hvordan og 

hvorfor. Jeg vet forskjellen på å trenge 

noe og å ønske seg noe. 

Engelsk: Jeg kjenner til noen engelske 

og amerikanske juletradisjoner. 

Matte: Jeg kan regne med brøk som en 
del av en hel og som en del av en 
mengde. 

 



 

Friminutt 
11.45-12.05 

 
 

 
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

“Kjære julenissen” 
 

Uteskole 

-brøk- 
Mu Data Ut 

Uteskole 
 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

   

4.økt 
13.30-14.30 

Uteskole  FYFO Ut Mu Data 

Uteskole 
Ferdig 14:15 

 

 
Ord og utrykk:  
 

Månedens ord  English  

  
Bærekraftig 

Gjenvinning. 

Miljøvern 

Emballasje 

Anvsvarsbevissthet 

Step 1  
  
Tinsel Glitter 

Lights  Lys 

Factory Fabrikk 

Chimney Pipe 

Baubles Julekuler 

 
HUSK: Gloseprøve hver 
tirsdag! Hver tirsdag blir 
dere testet i glosene fra 
uken før. 

Step 2   
  
Tinsel Glitter 

Lights Lys 

Factory Fabrikk 

Chimney Pipe 

Baubler Julekuler 

Carol singing Julesang 

Minced pie Kjøttpai 

Cracker Smellbongbong 
 

  

Lekser 

Til tirsdag Lese og skrive: Les teksten «Naturvern og søppel» høyt for en 

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

skriv opp tiden i skjemaet på leksearket. 

Skriv nøkkelord til teksten.  

 

Til onsdag Engelsk: 

Step 1: Skriv minst 3 engelske setninger om dine juletradisjoner. 
 
Step 2: Skriv minst 6 engelske setninger om dine juletradisjoner. 
 

Til torsdag Lese og skrive: Les teksten «Naturvern og søppel» høyt for en 

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

skriv opp tiden i skjemaet på leksearket. 

Lag spørsmål og svar til teksten. Skriv i norsk skrivebok. 

  

Til fredag Jeg gjør meg ferdig med tegneserien «Søppel på villspor» der jeg 

bruker verktøyet Cartoonist i Creaza. 

https://web.creaza.com/no/?languageId=1 

 

Lucia: Ta med hvit skjorte/genser/laken til i morgen. (som bør 
passe på utsiden av yttertøy) og batterilys til å holde hvis du har. 

https://web.creaza.com/no/?languageId=1


 

Det er også mulig å ta med et telys som vi putter i 
syltetøyglassene som vi allerede har på skolen. 

 

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. 

 

Lese: Les teksten «Naturvern og søppel» 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) 

 


