
UKEPLAN UKE 2 

5. TRINN 

 

 

 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1. økt   
08.30-09.45 

Alle 
Fysisk fostring  

A-Kroppsøving ute 
B-Krle/matematikk 

C- Naturfag 

A-Krle/Norsk 
B-Norsk/matematikk 
C-Krle/Matematikk 

A-Naturfag/Norsk 
B-Naturfag 

C- Norsk/matematikk 

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-Kroppsøving ute 

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-Matte 
B-Musikk 
C-Engelsk 

A-K&H 
B-Kroppsøving ute 

C-K&H 

A-Historie 
B- Historie 

C-K&H 

A-KRLE 
B-KRLE 
C-KRLE 

A-Engelsk 
B-K&H 

C- Historie 

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-Historie 
B-Historie 

C-K&H 

A- K&H 
B- K&H 

C- Historie 

Informasjon til elever og foresatte: Trinntelefon 40911512 

- Tirsdag 12. januar blir det orientering ute i Teieskogen for hele trinnet. A-klassen vil ha orientering fra 09.00-10.00, C-klassen vil ha fra 

10.00-11.00 og B-klassen fra 12.00-13.00. Viktig at elevene har med seg godt med klær. Kroppsøvingen blir altså på tirsdag for alle tre 

klassene. De trenger ikke ha med seg håndkle og skift.  

- Det er mange elever som mangler innesko, fint om dette kan komme på plass.  

- Vi ber dere sende skole-SMS vedr. fravær innen klokken 08.00.  

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. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosialt mål: Jeg hilser på medelever og voksne hver morgen. 

 

 Læringsmål:  
Norsk: Jeg kan sette tegnene punktum og spørsmålstegn 

riktig etter en setning.  

Jeg kjenner til bruken av anførselstegn. 
 

Matematikk: Jeg kan lese ulike tekstoppgaver og finne 

ut hvilken regneart jeg skal bruke for å løse oppgavene.  

Engelsk:   

-Jeg kan lese om nyttårsforsetter og forstår hva de betyr. 

-Jeg vet at vi danner flertallsformen av de fleste     

  substantiv ved å legge til -s, men at det fins unntak.  

-Jeg vet når a og an brukes. 

Sosialt mål: Jeg hilser på medelever og 

voksne hver morgen.  

 

Ukas ord: komma, punktum, spørsmålstegn, 

utropstegn, anførselstegn, sitattegn, replikk, 

talestrek, spørresetning 

 

Lekser: 

Norsk Leselekse: Måne leser s. 28 i Kaleido grunnbok A. Sol leser s. 28 og 29 i Kaleido grunnbok A.  

Skriveoppdrag: Skriv minst 4 – 8 setninger om hva du tror kommer til å skje videre i leseleksa. Trenger du 

litt hjelp til hva du kan skrive om, så les i den grå ramma nederst på s. 29 i Kaleido.  

Ukas ord: komma, punktum, spørsmålstegn, utropstegn, anførselstegn, sitattegn, replikk, talestrek, 

spørresetning.  

 

Matematikk Ukelekse: ark i leksepermen. Du kan skrive rett på arket.  

 

 

Engelsk Leselekse, ark i perm:  New Year's resolutions ideas (Samme som forrige uke.) 

Måne: Øv på 1-6.   

Sol: Repeter setningene 1-14 og les ekstra godt på 15-28, plukk ut ti forsetter som du syns passer for deg 

og øv godt på å lese og oversette disse. Lag gjerne dine egne «resolutions»! 

 

Hjemme i 

karantene 
• Les 15 minutter hver dag i selvvalgt bok. Skriv om det du har lest, hver dag, minst fem setninger.  

•  Jobb 20 minutter hver dag på multi smart øving.  

• Jobb med engelsk grammatikk ca. 20 minutter hver dag her: 
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaoversikt.html 

• Se nyheter fra TV2: https://www.elevkanalen.no/public2 og fra NRK Super: 
https://nrksuper.no/serie/supernytt Lag et kort sammendrag av nyhetene, fem til ti setninger. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/resolution
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaoversikt.html

