
Uke- og lekseplan uke 38 

14.-18. september 

 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1. økt   
08.30-09.45 

Alle 
Fysisk fostring  

Nasjonale prøver i 
matematikk  

A-Krle/Norsk 
B- Kroppsøving 

C-Krle/Matematikk 

Nasjonale prøver i 
 norsk  

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 

Nasjonale prøver i 
matematikk  

A-Matematikk 
B-Engelsk/Norsk 

C-K&H 

Nasjonale prøver i  
norsk 

A-Matematikk 
B- Matematikk 

C-Engelsk/Norsk 

Friminutt 
11.00-11.30 

     

Spising 
11.30-12.00 

     

3. økt  
12.00-13.00 

A- Matematikk 
B-Musikk 
C-Engelsk 

 
Norsk 

A-Samfunnsfag 
B- Samfunnsfag 

C-K&H 

A-KRLE 
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 

• Foreldremøte torsdag 24. september kl. 18-19. Hold av datoen, informasjon kommer. 

• Denne uken gjennomfører vi to nasjonale prøver. Det blir matematikk på tirsdag og norsk på torsdag.  

• I ukene framover skal vi fokusere på ulike ferdigheter, og vi starter med samarbeid. Skal vi bli gode 
samarbeidspartnere, kreves selvinnsikt og både evne og vilje til å sette oss inn i andres situasjon. Vi må blant 
annet spørre: Hva er min og de andres rolle når vi samarbeider? Hvordan lar vi alle komme til orde, hvordan 
sørger vi for at alle bidrar og hvordan gjør vi hverandre gode? 
I denne sammenheng vil vi også ha søkelys på verdien av mangfold: Vi er alle forskjellige – og bra nok som vi er! 

• Elevene må ha med seg innesko. Det er mange som mangler innesko, flott om dere sender med dette.  

• Vi fortsetter med grønn skolevei frem til fredag 2. oktober.  

• OBS! Ikke uteskole denne uka.  

• Onsdag 14. oktober skal hele trinnet på sykkeltur for å være med på «Livet i fjæra», så viktig at alle sjekker at 
sykkel og hjelm er i stand til den datoen.  

• Denne uken er det kun B-klassen som får kroppsøving. Husk skift og gymsko!  

Kontaktinformasjon 

 

Kontaktlærer 5A Renate.jeanett.vaczulik @faerder.kommune.no  

Kontaktlærer 5B ivar.elgaaen@faerder.kommune.no  
Kontaktlærer 5C Henriette @faerder.kommune.no  
Ressurslærer Hege.fagereng @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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Læringsmål:  

Norsk: Jeg kan lese tekster av ulik sjanger og 
svare på spørsmål til teksten.  
 
Matematikk: Jeg vet at 
en brøk består av tre 
elementer, teller, brøkstrek og nevner.  
 
Engelsk: Jeg forstår det jeg leser og kan svare 
på spørsmål fra teksten. 
 

Ukas ord: tekst, avsnitt, sjanger, ingress, 

bildetekst, lesemåte.  

 

Ukas ferdighet: Samarbeid.  

 

Lekser: 

Norsk Leselekse: Ark i leksepermen. Les teksten og svar på spørsmålene.  

 

Skriveoppdrag: Skriv ukas ord tre ganger i rød skrivebok. Skriv en setning med hvert ord i. Husk 

stor bokstav og punktum. Skriv så pent du kan.  

 

Ukas ord: tekst, avsnitt, sjanger, ingress, bildetekst, lesemåte  

Matematikk Ukelekse: Ark i leksepermen. Innføringen skal gjøres i grønn rutebok. Husk marg og to streker 

under svaret.  

Engelsk The Lion and the Mouse: side 18 (måne) og 19 (begge sider) i textbook. Les sammen med en 

voksen, bytt roller. Se på glosene, og sjekk at du forstår det du leser.  

(Snakk med en voksen og se ev. en litt annen versjon av fabelen her:  

https://www.youtube.com/watch?v=iPybpc-xuG0 )    

Arbeidsark. 

Div. fag Ukelekse: Finn stoff fra aviser og blader som omhandler ungdom, pubertet og kropp. Klipp ut og ta 

det med til skolen. Vi skal lage veggavis. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPybpc-xuG0

