
UKEPLAN UKE 46 

5. TRINN 

 

 

 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1. økt   
08.30-
09.45 

Alle 
Fysisk fostring  

A-Kroppsøving 
B-Krle/matematikk 

C- Naturfag 

A-Krle/Norsk 
B- Kroppsøving 

C-Krle/Matematikk 

A-Naturfag/Norsk 
B-Naturfag 

C- Kroppsøving 

Alle 
Fysisk fostring 

A-Norsk 
B-Norsk 
C- Norsk 

A-Naturfag 
B-Norsk 

C-Matematikk 

Friminutt   
09.45-10.00 

     

2. økt  
10.00-10.45 

A-Musikk 
B-K&H 

C-Matematikk 

A-Engelsk 
B-Norsk 
C-Norsk 

A-Matematikk 
B-Engelsk/Norsk 

C-Engelsk 

A-Engelsk/Norsk 
B-Matematikk 

C-Norsk 

A-Matematikk 
B- Matematikk 

C-Engelsk/Norsk 

Friminutt  
11.00-11.30 

     

Spising 
11.30-12.00 

     

3. økt  
12.00-12.45 

A-K&H 
B-Musikk 
C-Engelsk 

A-Matematikk 
B-Engelsk 

C-K&H 

A-Samfunnsfag 
B- Samfunnsfag 

C-K&H 

A-UTESKOLE 
B-KRLE 
C-KRLE 

A-Engelsk 
B-K&H 

C- Samfunnsfag 

Friminutt  
12.45-13.00 

 
 
 
 
 
 
 

Slutt 13.00 

 
 
 
 
 
 
 

Slutt 13.30 

 

4. økt  
13.00-14.15 

A-K&H 
B-Engelsk 
C-Musikk 

A-Samfunnsfag 
B-Samfunnsfag 

C-K&H 

A- K&H 
B- K&H 

C- Samfunnsfag 

Informasjon til elever og foresatte: Trinntelefon 40911512 

- Vi fortsetter med temaet «Nyheter og Aviser». Vi er godt i gang!  
- I KRLE har elevene begynt med et gruppearbeid hvor de skal utforske ulike religioner. Elevene har selv fått 

kommet med ønsker om hvilken religion de ønsker å utforske, og hvordan de ønsker å utforske den.  
- Torsdag er det A-klassen sin tur til å ha uteskole. Husk klær etter vær!  
- Det er fortsatt mange som mangler innesko, fint om dette nå kommer på plass.  

Kontaktinformasjon 

 

Kontaktlærer 5A Renate@faerder.kommune.no 

Kontaktlærer 5B ivar.elgaaen@faerder.kommune.no 

Kontaktlærer 5C Henriette@faerder.kommune.no 

Ressurslærer Hege@faerder.kommune.no 

Ressurslærer Anne Marte Luisa anne.marte.luisa@faerder.kommune.no 

 

 

 
 

Husk: Er du syk – bli hjemme. 

 

Skole-SMS: 

Send [trinn] [tekst] til 594 44 200. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

          Eksempel på reklame 

(Ikke skru av lyden på mobilen; du kan få en uventet oppringning fra en hermetikkboks nær deg!) 

 

 Læringsmål:  

Norsk: Jeg vet hva en annonse er og kan 

forklare forskjellen på informativ, overtalende 

og villedende reklame. 

Matematikk: Jeg vet hvordan jeg adderer 

brøker med lik nevner.  

Engelsk: Jeg kan lese høyt og forstår 

fortellingen The empty fridge på side på 48-50 i 

textbook.  

Jeg vet når jeg skal bruke  

am/are/is og have/has. 

Sosialt mål: Jeg inviterer alle med i leken og 

har orden i hylla og i garderoben.  

Ukas ord: inntektskilde,  nyhetsstoff,  

reklameannonse,  privatannonse,  butikksjef,  

informativ reklame,  overtalende reklame,  

villedende reklame 

 

Lekser: 

Norsk Leselekse: Ark i leksepermen. Husk å svare på spørsmålene som står bak på arket.  

Skriveoppdrag:  

Lag setninger som forklarer hvert av ukas ord: inntektskilde,  nyhetsstoff,  

reklameannonse,  privatannonse,  butikksjef,   

informativ reklame,  overtalende reklame,  villedende reklame 

Matematikk Ukelekse: Ark i leksepermen. Svarene skrives i grønn rutebok. Husk overskrift, marg og to 

streker under svaret.  

Engelsk Leselekse:  The empty fridge på side på 48-50 i textbook. Les teksten sammen med en voksen. 

Det kan være lurt å dele teksten i fire og lese litt hver dag! (Se gjerne enklere versjon i 

lekseheftet også.) 

Måne: Se eget ark 

 


