
 

UKEPLAN UKE 50 

5. TRINN 

 

 

 

 

Time Mandag 7.12. Tirsdag 8.12. Onsdag 9.12. Torsdag 10.12. Fredag 11.12. 

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 

 
Matte  

A-Naturfag 
B-Norsk 

C-Matematikk 

Friminutt   
09.45-10.00 

     

2. økt  
10.00-10.45 

 
Matte 

A-Engelsk 
B-Norsk 
C-Norsk 

 
Leseprosjekt 

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  
12.00-13.00 

 
Matte 

A-Matematikk 
B-Engelsk 

C-K&H 

 
Leseprosjekt 

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 

 
Matte 

 
Leseprosjekt 

A- K&H 
B- K&H 

C- Samfunnsfag 

Informasjon til elever og foresatte: Trinntelefon 40911512 

• Torsdag 10. desember er det 5B sin tur til å ha uteskole. Alle elevene må ha med seg en suppeskje, en vedkubbe, 

drikkefalske og gjerne en grønnsak til grønnsaksuppa.  

• Mandag 7. desember har vi mattedag hele dagen, og onsdag 9. desember fra 2. økt har vi lesedag. Vi hadde en fin 

skrivedag forrige uke.  

• Hege blir dessverre borte en stund til. Kjersti og Vilde er vikar for Hege inntil videre.  

• Hver klasse har kafé en gang i uka. A- og B-klassen har kafé på fredager, og C-klassen har på onsdager. Det er da 

lov for elevene å ta med seg noe varmt å drikke denne dagen. 

• Vi trenger tomme syltetøyglass (med lokk og uten etiketter). Har dere noen til overs, send dem med i løpet av uka – 

tusen takk! Vi skal ha juleverksted, og fokus på bærekraft og miljøbevisste valg skal prege dette. 

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 kjenner til de norske juletradisjonene 

og kan skrive om det. 

Matematikk: Jeg kan regne ut 13×6 ved å dele 

opp det største tallet i to tall, som det er enklere   

å multiplisere med.  

Engelsk: Jeg kan svare på spørsmål fra 

textbook. Jeg kan lese og forstår engelske 

tekster om norske og engelske juletradisjoner. 

Sosialt mål: Jeg gir ikke stygge kommentarer 

til andre. 

Ukas ord: juletradisjon, advent, førjulstid 

julemagi, juleglede, juleforberedelser, julestri, 

kultur, adventsstake, adventsstjerne 

 

Lekser: 

Norsk Leselekse: Les ark i leksepermen.  

Skriveoppdrag: Velg deg to av ordene i ukas ord og skriv en liten fortelling på minst ti setninger. 

Det kan være om julemagi eller en adventsfortelling for eksempel.  

Ukas ord:  juletradisjon, advent, førjulstid julemagi, juleglede, juleforberedelser, julestri, kultur, 

adventsstake, adventsstjerne 

Matematikk Ukelekse: Jobb minst 30 minutter på multi smart øving. Logg inn med Feide.  

 

Engelsk Nettoppgaver:  

  Repetisjon av The empty fridge:  https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/How-the-Body-

Works/The-Empty-Fridge   =  https://bit.ly/2JC6VQQ 

  Repetisjon av Tyler and Rosie needs to see a doctor:  
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/How-the-Body-Works/Tyler-and-Rosie-Have-to-

See-a-Doctor  =  https://bit.ly/3lNe79I 

 

Ekstra, grammatikkøvelser: https://www.lokus.no/open/questelevnettsted6/Language-

work/Personal-Pronouns 

   

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.   
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