
UKEPLAN UKE 48 

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-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  
12.00-13.00 

A-K&H 
B-Musikk 
C-Engelsk 

A-Matematikk 
B-Engelsk 

C-K&H 

A-Samfunnsfag 
B- Samfunnsfag 

C-K&H 

A-KRLE 
B-KRLE 

C-UTESKOLE 

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 

• C-klassen har uteskole torsdag 26. november.  

• Hege blir dessverre borte en stund til. Elisabeth er vikar for Hege inntil videre.  

• Vi begynner å avslutte temaet «Aviser og nyheter».  

• I løpet av uka gjennomfører vi Elevundersøkelsen. Les mer her: 

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-

om-elevundersokelsen.pdf 

• I slutten av uka begynner vi på temaet «Drømmeklassen».  I “drømmeklassen” tar vi elevene med på å lage vår 

drømmeklasse. Vi vil fokusere mye på det sosiale. 

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. 
 

 

 

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/info-eu-flere-sprak/informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen.pdf


 

 

 

 

 

 

 Læringsmål:  

Norsk: Jeg kan forklare ukas ord både skriftlig og 

muntlig. 

Matematikk: Jeg kan forklare forskjellen mellom at 

det er stor sannsynlighet for at noe skal skje, og at 

det helt sikkert kommer til å skje. 

Engelsk:  Jeg kan lese høyt og forstår innholdet i  

Tyler and Rosie have to see a doctor. 

Jeg vet når jeg skal bruke am/are/is og have/has 

 

Sosialt mål: Jeg bidrar til et godt klassemiljø.  

Ukas ord: følelser, glede, sinne, sjalusi, 

utestenging, imøtekommende, trist, sur, lei, 

erte, mobbe 

 

Lekser: 

Norsk Leselekse: Les minst 15 minutter i selvvalgt bok hver dag. 

Skriveoppdrag: Skriv et sammendrag på minst fire setninger fra det du har lest hver dag. Skriv dagen du 

leste, som overskrift. Det blir fire tekster: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 

Ukas ord: følelser, glede, sinne, sjalusi, utestenging, imøtekommende, trist, sur, lei, erte, mobbe 
Skriv og forklar hva ordene betyr.   

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

 

Engelsk Lekse over to uker: Tyler and Rosie have to see a doctor, side 41 – 43 i textbook/ark i permen. Denne 

uka konsentrerer vi oss om en kortversjon på ark. Måne leser arket begge uker. Sol leser i textbook neste 
uke, men kan selvfølgelig begynne å lese også i boka denne uka.  
Arbeidsark   

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  

https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaoversikt.html

