
5.trinn uke 37 

 

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 
 
 
Matte: Vi skal ha nasjonale prøver i uke 38, og vi fortsetter å øve denne uka. Det blir ingen rene 
mattetimer denne uka heller, men elevene skal få øve seg på stasjoner på mandag, og det er viktig 
at dere fortsetter å øve hjemme. Som lekse denne uka, gir jeg oppgave i å stille opp pluss og minus 
stykker, samt viser tips til hvordan dere kan tenke når dere skal gange (multiplisere)  
Link til nasjonale prøver i matematikk ligger her fortsatt, og jeg oppfordrer dere til å øve på dette 
sammen mer denne uka. Jo mer dere øver, jo tryggere blir elevene på prøvesituasjonen og 
oppgavene. Mange av oppgavene er forholdsvis like oppgavene i Multi, men jeg ser også at 
oppgavene kan være litt «lure». Det er viktig å ha et ark ved siden av seg slik at elevene kan notere 
før de svarer. Det er mye tekstoppgaver og det kan være vanskelig å vite hva man skal gjøre. 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-
prover/5.-trinn/regning/bokmal/?path=cefglhgcefglhdcefglhl 
 
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 høyt for hverandre i klassen i blant. Det blir mer skrivelekser 
dette året. Vi skal øve mye til nasjonale prøver i lesing. De skal gjennomføres før høstferien.  
 
Klær: Vi opplever at flere av ungene ikke har regntøy med seg, og er generelt dårlig kledd i forhold 
til været. Selv på uteskoledagen på torsdag da det var meldt masse regn, kom flere til skolen uten 
regntøy. Alle må ha regntøy på skolen, eller ha med seg når det regner eller er meldt regn. Barna 

blir ikke mindre våte selv om de har blitt eldre        

 
Lekser: Vi minner også om at selv om ungene går på leksetid, så skal dere foreldre se over leksa 
og sjekke at det er gjort tilfredsstillende. Er det ikke gjort bra, så skal ungene gjøre det på nytt. Det 
er deres ansvar å følge opp dette. 
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Ukas mål 
Norsk:  

• Jeg kan forklare hva OBI betyr, og når vi må bruke det..       
• Jeg kan alfabetet, og kan sette ord i alfabetisk rekkefølge.  

Matte:  

• Jeg vet hvordan jeg stiller opp og regner ut pluss og minus- stykker. 

• Jeg vet hvordan jeg kan dele opp gangestykker for å gjøre de enklere å regne ut. 
KRLE: 

• Jeg deltar i samtale om identitet og forbilder. 
Engelsk:  
Vi skal ha nasjonale prøver i uke 37, fredag 13.september 

• Jeg øver på nasjonale prøver i engelsk 

• Lese og forstå innholdet. 
Pals/ART: Respekt 

• Jeg rekker opp hånda 

• Jeg holder hender og føtter for meg selv 

• Jeg viser omsorg for fadderbarna 

 

 

 

Timeplan: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Samling Lesekvart Fysfos Lesekvart Lesekvart 

Stasjoner Prosjekt Klassens 
time 
Norsk / KH 

Fadderbarn 
Uteskole 

Gym / Norsk 

Mat og storefri Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og storefri 

Stasjoner Gym 
Jenter 

KRLE 
Gutter 

Prosjekt Uteskole Engelsk 
(nasjonale prøver) / 
KH 

Slutt 14.00 Slutt: 13.00 Slutt: 14.15 Slutt: 14.15 Slutt: 14.00 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk Matte English Prosjekt 

ingress 
tenkepause 
teori 
 

Strategi 
Eliminere 

Gloser: 
 

Roller 
Språkbruk 
Følelser 

 

 

 



Lekser 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

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

Norsk Les Kaleido 
tekstbok s 19-
21. Svar på 
oppgaver 1-4 
s.19 i 
skriveboka. 

Les Kaleido 
tekstbok s 19-
21. Svar på 
oppgaver 5-7 
s 19 i 
skriveboka.  

Les Kaleido tekstbok s 22-
24. Svar på oppgaver s 24 i 
skriveboka di.  
 
 

Les 15 min i den 
boka du bruker å 
lese hjemme eller 
en selvvalgt bok.  
 

Matte Les eksempel 
s.14, og gjør 
oppgave 1.33 
a, c og f, og 
oppgave 1.34 
a, e, i og k 
s.15. 

Les eksempel 

s.16, og gjør 

oppgave 1.40 

a, d og f, og 

oppgave 1.41 

a, c, f, j og k 

s.17. 

Les om multiplikasjon s.24, 

og gjør oppgave 1.56 a, d og 

k. 

Les eksempel på s.27 og 

gjør oppgave 1.64 (alle 

oppgavene) 

Øv på nasjonale 
prøver på nettet. 
(Udir.no) 
 

Engelsk:    Øve på nasjonale 
prøver på nettet 
udir.no.engelsk  
5.trinn 2017 
Les gjerne 
oppgavene 
sammen med en 
voksen. 

KRLE     

Natur / 
Samfunn 

    

Annet Jenter pakker 
gymtøy 

  Alle pakker 
gymtøy. 

 

http://www.udir.no.engelsk/

