
                                      5. trinn – Ukeplan uke 14 

(4.- 8. april)   

  
  
  
 

                                                                                                   Læringsmål: 
Norsk: Jeg kan bruke de rettskrivingsreglene jeg har jobba med både på 

skolen og hjemme. Dette skal jeg vise på en prøve. 
Matematikk: Jeg kan bestemme passende målenhet, måle lengder med 

linjal og regne mellom vanlige målenheter som mm, cm, dm og m. Jeg 

kan forklare begrepene linje, linjestykke og kurve.  

English: I can read and translate an english text. 

Musikk: Jeg kan synge høyt og tydelig på alle påskesangene. 

KRLE: Jeg vet hvordan kastesystemet virker. Jeg vet hvordan hinduer ber til gudene. 

Tema: Jeg kan oppsummere temaperioden ved å lage spørsmål til quiz.  

Orden: Jeg rydder hylla i klasserommet og i garderoben før påskeferien, og tar med meg alt 

hjem, utenom innesko og nødvendig skift. 

Sosialt: Jeg bruker et hyggelig språk når jeg snakker med medelever og venner, også på 

digitale medier og i spill på nettet. 

 Lekser: 
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5A:  

 

Les minst 20 minutter i selvvalgt bok. Skriv et kort sammendrag av det du leste i norsk skrivebok. Husk rettskriving! 

Møt på skolen i treningstøy. Husk å ta med treningssko! 

5B: 

 

Les minst 20 minutter i selvvalgt bok. Skriv et kort sammendrag av det du leste i norsk skrivebok. Husk rettskriving! 

Møt på skolen i treningstøy. Husk å ta med treningssko! 

5C:  

 

Les minst 20 minutter i selvvalgt bok. Skriv et kort sammendrag av det du leste i norsk skrivebok. Husk rettskriving! 

Møt på skolen i treningstøy. Husk å ta med treningssko! 
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5A: 

 

Matematikk: Tosidig ark i matematikk. Gjør enten trekant eller firkantoppgavene i kladdeboka di. Husk linjal! 

5B: 

 

Matematikk: Tosidig ark i matematikk. Gjør enten trekant eller firkantoppgavene i kladdeboka di. Husk linjal! 

5C: 

 

Matematikk: Tosidig ark i matematikk. Gjør enten trekant eller firkantoppgavene i kladdeboka di. Husk linjal! 
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5A: 

 

Norsk: Kaleido GB. Les og repeter rettskrivingsreglene s. 144-156. Dette har dere jobbet med både som lekser og med øvingshefter på skolen. 

Det blir en prøve i dag. 

5B: 

 

English: Read and translate the text on the handout. 

5C: English: Read and translate the english text on the handout. 
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5A: English: Read and translate the english text on the handout. 

5B: Norsk: Kaleido GB. Les og repeter rettskrivingsreglene s. 144-156. Dette har dere jobbet med både som lekser og med øvingshefter på skolen. 

Det blir en prøve i dag. 

5C: 

 

Norsk: Kaleido GB. Les og repeter rettskrivingsreglene s. 144-156. Dette har dere jobbet med både som lekser og med øvingshefter på skolen. 

Det blir en prøve i dag. 



 
Uke 14 

Økt Mandag 04.04. Tirsdag 05.04. Onsdag 06.04. Torsdag 07.04. Fredag 08.04.  

08.30 – 10.00 

 

 

5A/B/C: Fysfos 5A: Lese/ Norsk 

5B: Lese/ Engelsk 

5C: Lese/Matematikk 

5A/B/C: Fysfos 5A/B/C: Lese/Se 7. trinns vikingforestilling i 

aulaen.  

 

 5A: Lese/ Engelsk  

5B: Lese/ Norsk  

5C: Bibliotek/Norsk  

5A: Norsk 

5B: Norsk 

5C: Norsk 

5A: KRLE 

5B: Tema 

5C: Norsk 

   10.00 – 10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

  10.15-11.15 5A: Uteskole 

5B: Musikk 

5C: Engelsk 

5A: Arbeidstime 

5B: Norsk 

5C: KRLE 

5A: Engelsk  

5B: KRLE 

5C: Arbeidsplan  

5A: Norsk 

5B: Arbeidstime 

5C: Engelsk 

5A/B/C: Påskenatursti 

11.15- 11.40 Friminutt 10.55-11.15: Spising Friminutt Friminutt Friminutt 

11.40- 12.00 Spising 11.30- 13.00 

5A/B/C: Nøtterøyhallen. 

Vi øver til 

basketturneringen med 

blandede lag. Dagen 

avsluttes i hallen klokken 

13.00.   

Spising Spising Spising 

12.00-13.00 5A: Matematikk 

5B: Uteskole 

5C: Musikk 

5A: Matematikk 

5B: Matematikk 

5C: Matematikk 

5A: Tema/K&H          

5B: Engelsk/K&H 

5C: Tema/K&H 

5A/B/C: Kunst og håndverk 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15-14.00/14.15 5A: KRLE 

5B: Matematikk 

5C: Uteskole 

5A/B/C: Påskesamling i aulaen for hele 

trinnet.  

 

 5A/B/C: Kunst og håndverk 

13.30 

SLUTT: 14.00 13.00 14.15 14.00 

Leksetid 14.00-15.00 13.00- 14.00  13.30- 14.00  

Informasjon til foresatte.  

Vi fortsetter med utviklingssamtaler denne uka. Elevene har laget en powerpointpresentasjon som de fremfører, og vi har en dialog rundt dette.  

Denne uka avslutter vi temaperioden og nettvett. Elevene har vært ivrige og bidratt med gode tanker og refleksjoner både i grupper og individuelt.  

Hele trinnet er meldt på basketballturnering onsdag 20.april på Labakken skole. Vi har meldt på seks lag, blandet fra alle tre klassene, og tirsdag denne uka skal vi også øve på basket siste del av skoledagen. 

Elevene møter på skolen i treningstøy. Husk å ta med treningssko. Det blir ikke dusjing etter timen.  

Viktig: Alle må sjekke at sykkel og hjelm er i forskriftsmessig stand, slik at den er «klar» til onsdag 20. april da vi skal sykle for å delta på basketturnering på Labakken skole.   

Vi ønsker både elever og foresatte en riktig god påske. Vel møtt på skolen igjen tirsdag 19. april.  

Hilsen alle oss voksne på 5. trinn      . 

Skolesms: Send [5] [tekst] til 594 44 200 Eks: "5 Per er syk i dag. Hilsen Lise."   

Teamtelefon: 409 11 521 E-post: 5A: Kristin Riis kristin.riis@faerder.kommune.no 5B: Cathrine Elisabeth I Tandberg cathrine.elisabeth.i.tandberg@faerder.kommune.no 5C: Are Darmo 

are.darmo@faerder.kommune.no 
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