
   
 

 

                                 5.trinn uke 4 

 

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 Tema 

Leselekse 
Stilleles 

Grammar 
“Luksussmellen” 

Lærepenge 
Puberteten 

Gloseprøve 
/leksesjekk 
Førstehjelp 

 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

Dikt - virkemidler 
Five line 
poem 

“Luksussmellen” 

Lærepenge 

 

Ute Tema Mu 

 
Førstehjelp 

 

Spising 
11.25- 11.45  

Uteskole 
 

   

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

Oppbygging av 
dikt 

Min 

drømmelørdag 

vs. 

budsjettlørdag 

Mu Ute Tema 
Uteskole 

 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

   

4.økt 
13.30-14.30 

Uteskole  
 

Drømmelørdag vs. 
budsjettlørdag 

Tema Mu Ute 

Uteskole 
Ferdig 14:15 

 

 
 
Ord og utrykk:  
 

Månedens ord  English glossary 

  
Bevissthet 

Luftveier 

Åndedrett 

Pubertet 

Økonomi 
 

Step 1: 

poem dikt 

noun substantiv 

adjective adjektiv 

action handling 

describe beskriv 

 
 
HUSK: 
Gloseprøve fredag. 

Step 2: 

poem dikt 

noun substantiv 

adjective adjektiv 

action handling 

describe beskriv 

repeat repeter 

line linje 

 
  

  

 

Lekser 

Til tirsdag Norsk:  

Les diktet “Søster’n min er varulv” på s. 218 i SALTO 5A for en 

Informasjon   Ukas mål 
   

 

• Det har vært nyttige, lærerike og 
morsomme timer med 
pubertetsundervisning. Mange elever er 
åpne og har gode spørsmål som vi 
diskuterer. 5.februar snakker helsesøster 
med jentegrupper og19.februar snakker 
helsesøster med guttegrupper på trinnet 
om puberteten. 

 

• Det er gloseprøve hver fredag, husk å øve 
godt. Hjelp barna med å finne gode 
strategier for øving. 

 

• Det er mange våte sokker fordi de ikke har 
med innesko. Hjelp barna med å få med 

dette i skolesekken       

 

Sosialt mål: Jeg viser hensyn til andre. 

Folkehelse og livsmestring:  
Jeg vet hva som skjer i puberteten.  
Jeg vet om noen nyttige tips for å spare 
penger. 

 

Norsk: Jeg vet hvordan dikt kan bygges 

opp og hvordan man kan bruke 

virkemidler 

Engelsk: Jeg kan bruke engelske 

høflighetsfraser ved matbordet sammen 

med familie eller venner. 

Matte: Jeg vet hva et regnskap er, og 

kan føre regnskap inn i Excel. 



   
 

 

voksen. Les med innlevelse. Husk signering på eget ark i 

leksepermen.  

 

Til onsdag Engelsk: 

Step 1 og 2: Bruk de engelske høflighetsfrasene vi har øvd på 
sammen med familie eller venner rundt matbordet. Snakk så mye 
engelsk du klarer gjennom hele måltidet. 
 

Til torsdag Norsk: Gjør oppgave 1 og 3-7 på s.219 i SALTO 5A. Skriv i 

skriveboka med fulle setninger. Husk å lese teksten høyt for en 

voksen, med innlevelse! 

 

Til fredag Gjør pubertetsquizen: 
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/113856#quiz 
 

Øv godt til gloseprøven som er i morgen       

 
 

UKELEKSE 

 
Matematikk til fredag: Planlegg en “liksombursdag” hvor du skal 

servere mat og drikke. Sjekk priser på det du vil servere i 

reklameblader, nettsider eller på butikken. Før opp et budsjett 

som viser hva denne bursdagen kan koste. Bruk rutebok eller 

Excel. 

 

Norsk:  

Les diktet “Søster’n min er varulv” på s. 218 i SALTO 5A for en 

voksen. Husk signering på eget ark i leksepermen. 

 

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/Artikkel/113856#quiz

