
UKEPLAN UKE 36 

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-K&H 

A-Engelsk/Norsk 
B-Matematikk 

C-Norsk 

A-Matematikk 
B- Matematikk 

C-Engelsk/Norsk 

Spising  
10.45-11.05 

     

Friminutt  
11.05-11.30 

     

3. økt  
11.30-12.15 

A-K&H 
B-Musikk 
C-Engelsk 

A-Matematikk 
B-Engelsk 
C-Engelsk 

A-Samfunnsfag 
B- Samfunnsfag 

C-K&H 

A-KRLE 
B-Uteskole 

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 

Hei, alle sammen!  

 

Vi er så heldige å få enda en ny elev på trinnet, hun heter Solveig og begynner i 5C. Vi gleder oss       

 

I løpet av uke 38 og 39 gjennomfører vi nasjonale prøver på 5. trinn. Dette er elektroniske prøver i lesing, regning og 

engelsk. Nasjonale prøver gir kommunen og skolen et grunnlag for kvalitetsutvikling av opplæringen.   

   Les gjerne mer om nasjonale prøver her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-

nasjonale-prover/ 

   Det kan være lurt å ta en titt på tidligere prøver: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-

tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/?path=cefglhg 

   Datoer for gjennomføring:  

Tirsdag 15. september – matematikk  

Torsdag 17. september – norsk  

Mandag 21. september – engelsk   

 

Fra mandag 31. august til fredag 2. oktober arrangerer Teie skole «Helt grønn skolevei». Det er en kampanje der elevene 

oppfordres til å komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Les gjerne mer på skolens hjemmeside:  

https://www.faerder.kommune.no/borgheim-ungdomsskole/_f/p45/i6fd40d1a-604b-4737-8193-d0bd906265e1/helt-

gronn-skolevei-2020.pdf 
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Hver torsdag i siste økt vil trinnet ha uteskole med Mette – én og én klasse! Det vil stå markert i ukeplanen hvilken klasse 

som har uteskole. OBS – vi går uansett vær.  

 

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.  

 

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. 

 

 Læringsmål:  

Norsk: Jeg kan bruke ulike lesestrategier når jeg 
leser en tekst.  
 
Matematikk: Jeg kan løse ulike tekstoppgaver.  
 
Engelsk: Jeg kan lese en tekst på engelsk, jeg 
forstår innholdet. Jeg kan stille spørsmål og 
svare på spørsmål fra teksten. 

Sosialt mål: Jeg følger beskjeder, og rekker opp hånda 
når jeg vil si noe.  
 
Ukas ord:  

oppfinner, patent, enerett, seierherre, fartøy, 
hendelse, tegneseriestripe, myndighetene 
 

Lekser: 

Norsk Leselekse: Leseark i leksepermen. Husk å svare på spørsmålene. Leveres på fredag til lærer.  
 
Skriveoppdrag: Skriv ukas ord i rød skrivebok.  
 
Ukas ord: oppfinner, patent, enerett, seierherre, fartøy, hendelse, tegneseriestripe, myndighetene 

Matematikk Ukelekse: Ark i leksepermen.  

Engelsk Textbook: Måne side 12, sol side 12 og 13. Øv sammen med en voksen, les teksten på engelsk og oversett 
til norsk. Still hverandre spørsmål, f.eks.: How old is Mary? When does she visit her father? Who is Buddy? 
Arbeidsark 

Div. fag  


