
                     5.trinn uke 35 

 

Timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B C A B C A B C A B C A B C 

1 økt 
08.50- 10.05 

Norsk Engelsk Naturfag Mattedag Alle sammen 
sammen 

Gjennomgår 
leselekser. 
Lesestund. 

Lage 
begrepsbank 

Teori om 
  orientering 

Øve nasjonale 
prøver 

 
Drømmeklassen 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

  
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

Lesing i alle fag 
Øve nasjonale 

Prøver. 

 
Øve 

nasjonale-
prøver  

 
 

Uteskole 
 

Orientering 
 
 
 

Mattestasjoner «Alle sammen 
sammen» 

Spising 
11.25- 11.45 

 

Uteskole 
 

  

Friminutt  
11.45-12.05 

  
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

Uteskole 
 

Mattestasjoner Uteskole 

Friminutt 
13.15-13.30 

 Ferdig 13:00   
 

Uteskole 

 

4.økt 
13.30-14.15 

Uteskole  Koordinatsyste
m i skolegården 

 
Uteskole 

Informasjon   Ukas mål 
 

Vi har hatt en flott start på 5. trinn, og blitt godt kjent med 
Leo, Rakel og de nye lærerne. Til mandag starter en ny 

elev i 5A. Velkommen til Erlend         

 
Vi fortsetter med temaperioden «Alle sammen sammen». 
Et inkluderende og trygt klassemiljø står derfor i fokus.  Vi 
skal fremdeles være mye ute de kommende ukene. Husk 
klær etter vær, ekstra skift, sykkel og hjelm hver dag! 
Vi minner om innesko, dette gjelder både som 
smittvernstiltak og ift. evakuering. 
 
Elevene utfordres til å bruke klokka selvstendig, det er 
derfor supert om alle som har klokke bruker denne på 

skolen. Flott julegavetips       

 

Invitasjon til leksetid har blitt sendt hjem som ranselpost. 
De som ønsker å delta må utfylle skjema og returnere det 
til skolen.  
 
NB! Denne uken er nasjonal hodeluskampanje. Vi ber 
dere sjekke barna deres og behandle dersom behov. 
 

Sosialt mål: Alle skal bidra til en hyggelig 
skolestart for seg og sine medelever. 

Norsk: Jeg kan trekke ut relevant 
informasjon fra en tekst jeg leser. 

Engelsk: Jeg kan lese en engelsk tekst 
og svare på spørsmål til teksten. 

Matte: Jeg kan lese og forstå hva som 
spørres om i en tekstoppgave.  

 

 



 

Lekser 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Lesing Les teksten 
i lesemappa 
minst to 
ganger. 

Les teksten i 
lesemappa minst 
to ganger. 
 

Les teksten i 
lesemappa minst 
to ganger. 
 

Gjør oppgavene 
til teksten. Skriv 
svarene i norsk 
skrivebok. 

 

Regning  Forsøk å logge 
inn i Multi 
smartøving. 

Forsøk å logge 
inn i Multi 
smartøving. 

 

 

 

Engelsk   Gå ut og ta en 
«Walk and talk» 
med en i familien.  
Tema skal være 
om begreps - 
kartene vi har 
laget på skolen. 

 

 

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

Telefon team 5: 40905630 (ikke sms) 


