
 

De               5.trinn uke 49 

 

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 Søppeltrollet KRLE 

SALTO-
lesestrategi: 

Oppsummering 

 
Gloseprøve/ 

There Is 
and There 

Are. 

Regnestrategier 
“sammenheng 

mellom pluss og 
minus – ligninger" 

 
Plast i havet 

Creaza 
Cartoonist 

Kristendom  

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

To-kolonneskjema 
og sammendrag 

The Three 
Rs. 

Regnestrategier/ 

Oppgaver fra 

nasjonale prøver 

Data Ut Mu Kristendom 

Spising 
11.25- 11.45 

 

Uteskole 
 

   

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 

To-kolonneskjema 
og sammendrag 

 

Uteskole/ 
regnestafett 

Mu Data Ut 
Uteskole 

 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

   

4.økt 
13.30-14.30 

Uteskole  FYFO Ut Mu Data 

Uteskole 
Ferdig 14:15 

 

 

Informasjon   Ukas mål 
   

• Vi skal være miljøvennlige og tenker gjenbruk i 
denne perioden. Vi trenger derfor tomme og 
vaskede syltetøyglass uten etikett. Ta med minst 
ett glass de nærmeste ukene, gjerne flere da vi 
skal bruke de i kunst & håndverk. Vi trenger 

også dorullkjerner       

 

• Nå er straks desember i gang, og vi gleder oss til 
å markere advent med samling hver morgen. Vi 
synger “tenn lys”, trekker adventsgave og leser et 
kapittel fra Snøsøsteren. De som ikke har levert 
gave må gjøre det ganske raskt. Spør gjerne oss 

voksne om tips       

 

•  

Sosialt mål: Jeg husker å legge søppel i 
rett søppeldunk. 

Bærekraftig utvikling «Søppeltrollet»: 
Jeg vet hvordan jeg bruker verktøyet 
Cartoonist i Creaza. 

Norsk: Jeg kan skrive et sammendrag. 

Jeg kan noen regler for 

dobbeltkonsonant.  

Engelsk: Jeg vet når man skal bruke 
«There is» og «There are». 

Matte: Jeg kan er bevisst på hvilke 
regnestrategier jeg bruker. 

 



 

Ord og utrykk:  
 

Månedens ord  English  

  
Bærekraftig 

Gjenvinning. 

Miljøvern 

Emballasje 

Anvsvarsbevissthet 

Step 1  
  
Fashion Mote 

Pupils Elever 

Fit Passer 

Funny Morsomt 

Sometimes Noen ganger 

 
HUSK: Gloseprøve hver 
tirsdag! Hver tirsdag blir 
dere testet i glosene fra 
uken før. 

Step 2   
  
Fashion Mote 

Pupils Elever 

Fit Passer 

Funny Morsomt 

Sometimes Noen ganger 

Student 
council 

Elevrådet 

Catchy Fengende 

Remind Minne på 
 

  

Lekser 

Til tirsdag Lese og skrive: Les teksten «Plast i havet» høyt for en voksen 

hver dag. La en voksen ta tiden hver gang du leser og skriv opp 

tiden i skjemaet på leksearket. 

Skriv nøkkelord til teksten.  

 

Til onsdag Engelsk: 

Step 1 og 2: Gjør arbeidsark i gult hefte. 
 

Til torsdag Lese og skrive: Les teksten «Plast i havet» høyt for en voksen 

hver dag. La en voksen ta tiden hver gang du leser og skriv opp 

tiden i skjemaet på leksearket. 

Lag et to-kolonneskjema med ordforklaringer til nøkkelordene du 

skrev til teksten. Skriv i norsk skrivebok. 

  

Til fredag Jobb med Creaza Cartoonist hjemme i minst 20. minutter.  

https://web.creaza.com/no/?languageId=1 

Logg inn med Feide. 

 

UKELEKSE 

 
Matematikk til onsdag uke 48: Gjør ferdig arbeidsark i 

mattepermen. Tekstoppgavene besvarer du i ruteboka, Husk 

marg, oppgavenummer og tydelig oppstilte regnestykker. 

 
Lese: Les teksten «Plast i havet» høyt for en voksen hver dag. La 

en voksen ta tiden hver gang du leser og skriv opp tiden i 

skjemaet på leksearket. 

 
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://web.creaza.com/no/?languageId=1

