
5. trinn uke 22 

Informasjon 
 

Mål 

Hei alle sammen. Vi håper dere har hatt en strålende og velfortjent langhelg. Nå gleder vi 

oss til å ta fatt på en ny uke med verdens beste femte trinn       

 
Det er mange som har blitt eksperter på å gjenkjenne blader og ulike trær i skogen. Vi har 
sett på småkryp og blitt kjent med bestemmelsesduken, og dere har gått mangfoldige 
kilometer i skog og mark.  
 
Denne uken skal dere bli eksperter på lav og mose. Vi skal lage næringskjeder, lære hva 
symbiose betyr og vite hva som kjennetegner en parasitt.  
Vi starter dagen her på skolen hver dag. Vi møter opp på fast sted i skolegården klokken 
09.00. Vi har første økt inne i klasserommet før vi flytter skolen ut i nærområdet. Vi avslutter 
her på skolen klokken 13.30.  
 
Det er viktig at alle har med seg pennal, plastmappe og lilla skrivebok i sekken hver dag. 
Alle som vil ha med seg egen stillelesbok må også ha denne i sekken hver dag.   
Husk også vanlig matpakke, sitteunderlag, skift og varm drikke (om du har lyst) i sekken. 
 
Vi ser at mange har med seg telefon på skolen. Vi minner om at denne skal ligge avslått i 
sekken i skoletiden. 
 
I hjemmelekse skal dere alle sammen lese minst 15 minutter i valgfri bok hver dag. 
Vi ønsker dere en strålende uke alle sammen! 
 

Hilsen Andreas, Ingrid, Rebekka, Lisa og Una       

 

Naturfag: Jeg kan kjennetegn på mose 
og lav og kan artsbestemme noen av de 
vanligste typene. Jeg vet hva symbiose 
betyr. 
 
Norsk: Jeg kan slå opp og finne frem i 
floraen. 
 
Matematikk: Jeg kan sammenhengen 
mellom brøk, prosent og desimaltall. 
 
Engelsk: I know at least ten different 
plants, trees, bugs or insects which can 
be found in the forest. 
 
 

 



 

Timeplan 
Tid 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
 
09.00 - 10.20 

Arbeid med «Alt blir 
bra-boka» og 
klargjøring til 
uteskole. 
 

Arbeid med «Alt blir 
bra-boka» og 
klargjøring til 
uteskole. 

Arbeid med «Alt blir 
bra-boka» og 
klargjøring til 
uteskole. 

Arbeid med «Alt blir 
bra-boka» og 
klargjøring til 
uteskole. 

Arbeid med «Alt blir 
bra-boka» og 
klargjøring til 
uteskole. 

 
10.20 – 10.50 
 

 
Friminutt 
 

 
Friminutt 

 
Friminutt 

 
Friminutt 

 
Friminutt 

 
10.50 – 13.30 

Uteskole 
Oserødskogen 
 

Uteskole 
Vardås 

Uteskole 
Oserødskogen 

Uteskole 
Ulvøtangen 

Uteskole 
Oserødskogen 

 

 
 
Lekse 
 
 

Les minst 15 
minutter i valgfri 
bok. 

Les minst 15 
minutter i valgfri 
bok. 

Les minst 15 
minutter i valgfri 
bok. 

Les minst 15 
minutter i valgfri 
bok. 

Les minst 15 
minutter i valgfri 
bok. 

 

Vi møter alltid gruppa ute på vårt faste sted klokka 9.00 før vi går samlet til klasserommet. Dagen avsluttes på også på fast 

møtested sammen med gruppa klokka 13.30.  


