
5.trinn uke 35 

Kontaktinformasjon: 
Hjemmeside: www.vestskogenskole.no  
Epost: Kari: Kari.M.Rosbak@faerder.kommune.no  
Karianne: Karianne.Thorvaldsen@faerder.kommune.no 
Elina: Elina.Sagen.Bjorvik@faerder.kommune.no 
Maria: Maria.Soledad.Solas@faerder.kommune.no 
Kontortelefon 5.trinn: 94157001 (etter undervisning)  
Kontortelefon skolen: 40911500  
Skole-SMS Send [trinn] [tekst] til 594 44 206. Eks: 2 Per er syk i dag. Hilsen Frøydis 

 

Informasjon 
Hei, vi håper alle har hatt en fin skolestart. Vi har hatt fokus på å bli kjent med de nye elevene på 
trinnet gjennom spill og ulike leker i uka som gikk. Vi har også vært mye sammen med fadderbarna. 

 
Denne uka starter vi opp med mer vanlig undervisning, men kommer også til å begynne så smått 
med et nytt prosjekt. Dette skal i hovedsak handle om identitet, familie, roller, valg, demokrati, 
likestilling osv. Vi ønsker at elevene skal bli bedre kjent både med seg selv og hverandre i løpet av 
denne perioden. Vi har et godt klassemiljø, men håper at dette arbeidet kan styrke samholdet og 
toleransen for hverandre ytterligere. 
 

Matte: I år er det bare en mattebok og rutebok. Mindre å holde styr på       Men, det er da ekstra 

viktig at matteboka kommer tilbake til skolen etter at det har vært lekser. Det er mindre matte i år 
enn i fjor, og mer norsk og K&H. Det er slik fag- og timefordelingen er. For de som strever i 
matematikk kommer Karianne til ha litt ekstra undervisning i små grupper hver uke. 
 
Norsk: Vi har leselekser hver dag i år også. Leseleksene bør leses høyt, slik at elevene blir vant 
med å høre sin egen stemme. Vi leser jo også høyt for hverandre i klassen i blant. Det blir mer 
skrivelekser.   

 

 

Ukas mål 
Norsk:  

• Jeg kan forklare skumlese/ nærlese og letelese. 
• Jeg kan fortelle litt om Ole Lund Kirkegaard.  

Matematikk:  

• Jeg vet hva titallsystemet er 

• Jeg kan skrive tall på utvidet form (f.eks:9939 = 9000+900+30+9) 
KRLE: 

• Jeg deltar i samtale om identitet og forbilder. 
Naturfag/Samfunnsfag: 
Engelsk:  

• Jeg kan presentere meg, si hvor kommer jeg fra og hva jeg liker på engelsk 
 
Pals/ART: Respekt 

• Jeg rekker opp hånda 

• Jeg holder hender og føtter for meg selv 

• Jeg viser omsorg for fadderbarna 
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Timeplan: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Samling Samling Fysfos Samling Lesekvart 

Prosjekt Matte / Norsk Samling 
Klassens 
time 
Norsk 

Uteskole Samling 
Presentasjon, og valg 
av 
elevrådsrepresentanter 
Felles utegym 

Mat og storefri Mat og storefri Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og storefri 

Engelsk/KRLE Gym  
Jenter  

Faddere 

Gutter 
Prosjekt Uteskole Engelsk / KH 

Slutt 14.00 Slutt: 13.00 Slutt: 
14.15 

Slutt: 
14.15 

Slutt: 14.00 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk Matte English Prosjekt 

Strateg 
strategi 

Titallsystemet 
Utvidet form 

Gloser: 
Who-hvem 
What-hva  
When-når 
Where-hvor 
Why-hvorfor 
Which-hvilken 
How-hvordan 

Identitet 
Vennskap 

 

 

Lekser 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Hele uka Sett bokbind på de bøkene du får med deg hjem. 

Norsk Sett bind på 
bøkene.  
Les Kaleido 
tekstbok s 6-7 

Les Kaleido 
tekstbok s 8-9 

Les Kaleido 
tekstbok s 10-
11 

Les Kaleido 
tekstbok s 12 og 
svar på 
spørsmålene i 
skriveboka di. 

Matte  Sett bind på 
matteboka. 
Gjør oppg. 1.2 
på s.5. 

  

Engelsk:    Les Stairs 5 TB 
side 5 og øv på 
spørreordene s.7 

KRLE     



Natur / 
Samfunn 

    

Annet Jenter husk 
gymtøy og 
håndkle. 

 Pakk til uteskole 
i morgen. Klær 
etter vær. 

Alle pakker 
gymtøy. NB! 
Utegym 

 


