
                     5.trinn uke 34 

 

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 

Velkommen! Samarbeids-
oppgaver 

Engelskdag Mattedag Norskdag 

Sang for 
fadderbarn. 
«første dag i 

første klasse». 

 
Fellessamling 

på Teams  
Kl.9.15-9.45 

 
Lage 

begrepsbank 

 
Øve nasjonale 

prøver 

 
Sommerminner 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

  
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

Velkommen til 
5.trinn! 

 
 
 

Uteskole 
 
 

 
 
 

Uteskole 
 

Mattestasjoner Sommerminner 

Spising 
11.25- 11.45 

   

Friminutt  
11.45-12.05 

  
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

Uteskole 
Bingo 

Mattestasjoner Uteskole 

Friminutt 
13.15-13.30 

 Ferdig 13:00  
 

 
 

Uteskole 

 

4.økt 
13.30-14.15 

Uteskole  Øve 
nasjonale 

prøver 

Uteskole 

Informasjon   Ukas mål 
 

Velkommen til 5. trinn! :D  
Vi håper dere har hatt en super sommerferie og er klare til 
å ta fatt på et nytt skoleår. Vi gleder oss til å se dere :D Vi 
ønsker spesielt det nye tvillingparet Rakel og Leo 
velkommen, samt til de to nye lærerne, Kristine og Lise.  
 
Oppmøte første skoledag kl.08.50. A: ved benken i 
Store skolegård, B: ved hovedinngangen og C: ved 
garderoben inn til basen. 
 
Vi starter opp med en temaperiode som heter «Alle 
sammen sammen». Der skal vi ha fokus på å skape et 
godt klasse- og læringsmiljø hvor alle er inkludert, føler seg 
trygge og gleder seg til hver skoledag.  
 
Vi er fremdeles i gul sone som før sommerferien, og 
kommer til å forholde oss til smittevernreglene. Hver klasse 
er en kohort og skal ikke blandes i skoletiden. Vi fortsetter 
med mye uteskole, og derfor er det viktig at sykler er på 
plass hver dag fra og med tirsdag denne uken :D  

 

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

Norsk: Jeg kan skrive en tekst om noe 
jeg har opplevd i sommer. 

Engelsk: Jeg kan holde en samtale på 
engelsk med en venn. 

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

 

 

Husk: Ta med sykkel, hjelm 

og gul vest hver dag       



 

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

Telefon team 5: 40905630 (ikke sms) 


