
 

                     5.trinn uke 46  

 

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 

Arbeidshefte+ 
kartlegging. 

 
Gloseprøve/ 

Warning: 
Witches! 

Regnefaktaprøven- 
addisjon 

 
Desimaltall  

Det 
Amerikanske 

valget 

Etikk og 
rettigheter 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

Arbeidshefte+ 
kartlegging. 

«The 
Witches» og 
kartlegging. 

Regnefaktaprøven- 

subtraksjon 

 

Desimaltall  

KRLE Ut Mu 
Etikk og 

rettigheter 

Spising 
11.25- 11.45 

 
“The 

Witches” og 
kartlegging. 

 

   

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

Arbeidshefte+ 
kartlegging. 

Uteskole Mu KRLE Ut 
Uteskole 

 

Informasjon   Ukas mål 
      

• Invitasjon til høstens utviklingssamtaler er nå 
sendt ut som ranselpost i tillegg ligger de på 
Teams. I høst blir samtalene gjennomført på 
Teams pga. smittesituasjonen. De som trenger å 
låne datamaskin for å få gjennomført dette kan 
låne på skolen. Gi oss beskjed dersom det er 
ønskelig. 

 

• Denne uken gjennomfører vi kartlegging i både 
regning og lesing, og vi forsøker å ha 
elevsamtaler med alle elevene.  
 

• Elevene var utrolig flinke til å holde foredrag om 
faktateksten. Mange var spente i forkant av 
framføringen, men elevene som var publikum var 
lydhøre og støttende så det ble en trygg og fin 
opplevelse. Gode tilbakemeldinger fikk alle 

sammen       

 

• Torsdag kommer Den norske kirke for å snakke 
om bibelen. Undervisningen er forkynnelsesfri. 
Dette er ment som et supplement til KRLE-
undervisningen. 

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

Hvem bestemmer?: Jeg vet hvem som 
vant presidentvalget i USA og hvilke 
saker presidenten kommer til å gjøre noe 
med. 

Norsk: Jeg gjør mitt beste på 

kartleggingstesten. Jeg kan jobbe 

selvstendig og målrettet i arbeidsheftet 

mitt. 

Engelsk: Jeg kan med engelske ord 
skrive litt om innholdet i filmen «The 
Witches» av Roald Dahl. 

Matte: Jeg kan addere og subtrahere 
med desimaltall. 

 



 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

   

4.økt 
13.30-14.30 

Uteskole  FYFO Ut Mu KRLE 

Uteskole 
Ferdig 14:15 

 

Ord og utrykk:  

Månedens ord  English  

  
Demokrati 

Medborgerskap 

Medbestemmelse 

Normer 

Regler 

Lover 

Step 1  
  
warning advarsel 

poster plakat 

neighbourhood nabolag 

drawing tegning 

wig parykk 

bald skallet 

 
Øv på disse glosene flere 
ganger. Husk gloseprøve 
neste uke. 

Step 2   
  
warning advarsel 

poster plakat 

neighbourhood nabolag 

drawing tegning 

wig parykk 

Bald skallet 
 

  

Lekser 

Til tirsdag Lese og skrive (fordel leksen på to dager): Les teksten «Et 

handlingsreferat» av boken «Heksene» av Roald Dahl. Svar på 

oppgavene i norsk skrivebok.  

Step 1: Svar på oppgavene til «Velg overskrift og «hva står det i 

teksten» 

Step 2: Svar på alle oppgavene.  

Til onsdag Engelsk: 

Step 1: Skriv minst 3 engelske setninger om handlingen i filmen 

«The Witches». 

Step 2: Skriv minst 6 engelske setninger om handlingen i filmen 

«The Witches».  

Til torsdag Lese og skrive (gjør ferdig!): Les teksten «Et handlingsreferat» 

av boken «Heksene» av Roald Dahl. Svar på oppgavene i norsk 

skrivebok.  

Step 1: Svar på oppgavene til «Velg overskrift» og «hva står det i 

teksten» 

Step 2: Svar på alle oppgavene.   
Til fredag Gå inn på dagens nyheter på https://www.elevkanalen.no/ 

– nyheter- dagens nyheter og få med siste nytt. Skriv ned 3 

setninger om dagens nyheter i arbeidsboka i samfunnsfag. 

 

UKELEKSE 

 
Matematikk til onsdag uke 46: Arbeid minst 45 minutter i Multi 
Smartøving. Si ifra om oppgavene er for vanskelige. 

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

Telefon team 5: 40905630 (ikke sms) 

 

https://www.elevkanalen.no/

