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Informasjon   Ukas mål 
      

DKS: Mandag og onsdag skal klassene til Haugar 
kunstmuseum. Elevene skal se museets aktuelle 
utstilling og bruke seg praktisk i verkstedet. 
 
Mandag: Elevene i B-klassen må være på skolen 
senest 08.30, bussen går 08.35.Tilbake på skolen 
kl.11.30 
5C reiser 10:45. Tilbake på skolen Kl.13.40 
 
Onsdag: 5A reiser på onsdag 11:50 og er tilbake på 
skolen 15.10. 
 
 
Norsk: Vi starter med et skriveprosjekt i Norsk. 
Elevene har valgt emne etter eget ønske som de 
senere skal presentere for klassen. Fint om elevene 
kan få noe hjelp hjemme med for eksempel å finne 
faktabøker eller gode nettsider som de kan bruke. 
(låne bøker på biblioteket kan være et godt tips.) 
Leksene denne uken er å lese og skrive ned fakta 
som de finner til sitt tema. Se gjerne igjennom 
arbeidet som blir gjort. 
 
Minner om foreldremøte tirsdag 20. oktober             
kl. 18.30-20.00 i aulaen på skolen. Agenda for 
foreldremøte ligger nederst i dette dokumentet. 
Alle må skrive seg på lista ved inngangen, og sette 
seg på raden til din gruppe (ABC). 
 
Matematikk: 
Vi fortsetter med desimaltall, og barna trenger derfor 
litermål på onsdag. Vi måler opp mengder med vann 
og lager desimaltall ut av det. 

Sosialt mål: Jeg kan si hyggelig ting til 
andre. 

Norsk: Jeg kan skrive en faktatekst om et 
valgfritt tema og hente fakta fra ulike 
kilder. Jeg kan følge kriterier til innhol 

Engelsk: Jeg vet at ord som begynner 
med konsonantlyd skal ha a foran seg, og 
ord som begynner med vokallyd skal ha 
an foran seg. 

Matte: Jeg kan skrive og bruke 
desimaltall med tierdeler og hundrerdeler. 

 



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 
Hvem 

bestemmer? 
KRLE 

No 
DK
S 

No 

 
«All year 

round» og 
gloseprøve 

 

Desimaltall 
Felleskap og 

folkeskikk 
KRLE 

Friminutt 
10.05- 10.25 

 
 

 
 
 

  

2.økt 
10.25-11.25 

No 
DK
S 

DK
S 

«Grammar» Desimaltall Tema Ut Mu KRLE/Uteskole 

Spising 
11.25- 11.45 

 
Uteskole 
“All year 
round” 

 

   

Friminutt 
11.45-12.05 

  
 
 

 
 

3 økt 
12.05-13.15 Ut No 

DK
S 

DKS Ut Ut Mu Tema Ut 
Uteskole 

 

Friminutt 
13.15-13.30 

 
Ferdig 
13:15 

   

4.økt 
13.30-14.30 

Ut  No No  DKS FYFO FYFO Ut Mu Tema 

Uteskole 
Ferdig 14:15 

 

 
 
Ord og utrykk:  
 

Månedens ord  English  

  
 

Demokrati 

Medborgerskap 

Medbestemmelse 

Normer 

Regler 

Lover 

 
 

Step 1  
  

spring vår 

summer sommer 

autumn høst 

winter vinter 

  

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

Step 2   
  

spring vår 

summer sommer 

autumn høst 

winter vinter 

seasons årstider 

hot varm 
 

 

 

 



Lekser 

Til tirsdag Norsk: Les og finn fakta om ditt tema til skriveoppgaven i norsk. 

Skriv minst 5 setninger i skriveboka med egne ord. Husk å oppgi 

kildene! 

 

                                                                           

Til onsdag Norsk: Les og finn fakta om ditt tema til skriveoppgaven i norsk. 

Skriv minst 5 setninger i skriveboka med egne ord. Husk å oppgi 

kildene! 

 

Engelsk: 

Step 1: Les s. 42 og 43. Oppgaveark, gjør 57 a og b og 59. 

 Øv på engelske gloser. 

Step 2: Les s. 42 og 43. Gjør hele oppgavearket. 

Øv på engelske gloser. 

Til torsdag Norsk: Les og finn fakta om ditt tema til skriveoppgaven i norsk. 

Skriv minst 5 setninger i skriveboka med egne ord. Husk å oppgi 

kildene! 

 

                                                                                 

Til fredag Norsk: Les og finn fakta om ditt tema til skriveoppgaven i norsk. 

Skriv minst 5 setninger i skriveboka med egne ord. Husk å oppgi 

kildene! 

 

 

 

UKELEKSE 

 
Matematikk til onsdag uke 43: Regneark om desimaltall. Arbeid 
minst 30 minutter. 
 
Matematikk til onsdag uke 44: Gjør ferdig regnearket om 
desimaltall. Arbeid Multi smartøving minimum 30 minutter. 

 

 

 

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

Telefon team 5: 40905630 (ikke sms) 

 

 

  



 

Foreldremøte 5.trinn 

Tirsdag 20.oktober 

 

Foreldremøte vil være i aulaen på Oserød skole.fra kl.18.30 – 20.00. 

Det er kun en foresatt som kan delta per barn, Dette pga. Smittevern. 

Husk å registrer deg ved ankomst og sett deg på raden til din gruppe (ABC). 

 

• Presentasjon av nye lærer på trinnet 
• Velkommen til nye foresatte på trinnet 
•   Livet på 5.trinn. 
•   Covid 19. 
•   Fagfornyelsen 

•   Skole – hjem kontakt 
•   Hva skjer på 5.trinn? / Aktiviteter 
•   Eventuelt 

•   Valg av FAU og foreldrekontakter 
 
Velkommen! 
 
Mvh. Jonas, Anniken, Kristine og Anette. 
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