
                     5.trinn uke 37  

 

 

 

 

 

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 Naturfag 
Alle sammen 

sammen 

Gjennomgår 
leselekser. 
Lesestund. 

 
Nasjonale 

prøver 
 

Vi arbeider med 
tidslinje og klokka 

Dyrevelferd 
 

Fadderfilm 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

Lesing i alle fag 
Øve nasjonale 

Prøver. 

 
Nasjonale 

prøver 

 
Øve nasjonale 

prøver 
 
 

Nat Ut Mu Fadderfilm 

Informasjon   Ukas mål 
 

Vi har startet med prosjekt «Grønn skolevei» og 
innsatsen på 5. trinn er helt super! Fortsett slik 

fremover       

 
På tirsdag skal vi ha nasjonale prøver i engelsk. 
Snakk litt om dette hjemme og ufarlig gjør det. Vi har 
nasjonale prøver for å undersøke hva norske elever 
kan, og for at vi lærere kan se hvordan vi kan hjelpe 
elevene best mulig fremover. 
 
Fra og med denne uken begynner elevene kl.8.45 
hver dag. Likevel ser vi at mange 5.trinns elever er i 
skolegården allerede kl.08.30 og før det. Da er 
hensikten borte med ha færre skolebarn ved 
garderobene om morgenen. Se brev fra rektor som 

ligger under ukeplanen       

 

Vi har en danseglad gjeng på 5.trinn! Både gutter og 
jenter danser ivrig med på Blime 2020, og vi lærerne 
har aldri opplevd et liknende engasjement for dansing 

       Vi har filmet dansinga for fadderbarna våre og 

utfordrer nå fadderbarna til å sende en film tilbake til 
oss. 

Sosialt mål: Jeg er tålmodig og viser 
hensyn når vi gjennomfører nasjonale 
prøver. 

Norsk: Jeg kan lese digitale tekster, samt 
besvare spørsmål digitalt.  

Engelsk: Jeg kan gjennomføre den 
nasjonale prøven.  

Matte: Jeg kan multiplisere med tosifret 
tall.  

 

 



Spising 
11.25- 11.45 

 

Uteskole 
 

   

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

Uteskole 
Stasjonsarbeid 

skole 
Mu Nat Ut Uteskole 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

   

4.økt 
13.30-14.30 

Uteskole  FYFO Ut Mu Nat 

Uteskole 
Ferdig 14:15 

 

 

Ord og utrykk:  
 

Månedens ord  English  

  
 

Samhold 

Empati 

Fellesskap 

Inkludering 

Raus 

 
 

Step 1  
  

Who Hvem 

What Hva 

When Når 

How Hvor/hvordan 

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

Step 2   
  

Who Hvem 

What Hva 

When Når 

How Hvor/hvordan 

Why Hvorfor 

Where Hvor 

Which Hvilken/hvilket 

  
 

  
   

 

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. Skriv en 

logg fra uteskolen i 

dag. 

 

Regning 

Øv på oppstilte addisjon-, subtraksjon- og multiplikasjonstykker fra 
utlevert ark. 



Engelsk  Les og 
oversett ukas 
tekst s.12. 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) 

 

Til foresatte                                                                                                  

Skoledagene går sin gang og elever og ansatte er gode på smittevernsreglene. Det ser ut til å 

bli gult nivå videre utover høsten. Elevene er pr. i dag noe redusert tid på skole. Vi skal gi 

elevene et fullverdig tilbud, og vil derfor fra neste uke (37) øke timeantallet for undervisning 

slik at elevene får det de har krav på. Det betyr at trinnene er tilbake til den ordinære 

timeplanen. 5.-7.trinn får også en noe forskjøvet dag. Alle elevene kan ikke begynne til 

samme tid, da det kan bli trengsel og utfordringer med egne områder for kohortene. 

Trinnene legger ut sine timeplaner og tider på hjemmesiden. Vi håper på forståelse for disse 

tilpasningene for å imøtekomme smittevernskravene på gult nivå. 

Vennlig hilsen 

Kari Skaalvik 

rektor 

 


