
5.trinn uke 45 

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 
 

Vi starter med nytt prosjekt denne uka. Det heter Norge rundt. I dette prosjektet skal vi 

jobbe tverrfaglig slik at vi tar i bruk kunnskap fra de ulike fagene for å lære mer om det 

langstrakte landet vårt. Elevene skal jobbe sammen to og to. De kommer til å “reise” til 

ulike steder og byer og gjøre seg kjent med landsdeler, fylker og kommuner. De skal løse 

ulike oppgaver som vi lærerne har bestemt, men også få mulighet til å finne ut av ting de 

lurer på selv. I tillegg til å lære om landet vårt, vil de også lære om statistikk, eventyr, dyr, 

folkemusikk og folkedans. 

 

Det blir ikke gym for gutta på tirsdag da gymsalen er opptatt til fotografering. 

Det blir fotografering for vårt trinn tirsdag kl.11.00. 

 
 
 

 

Ukas mål 
Norsk:  

• Jeg kan skille mellom saktekster og skjønnlitteratur. 
• Jeg kan bruke kilder for å finne fakta. 
Matte:  

• Jeg vet hva statistikk er. 

• Jeg blir mer sikker i gangetabellen. 
KRLE: 

• Jeg deltar i samtale om likestilling og barn og kvinners rettigheter. 
Engelsk:  

• Å kunne skrive et postkort  

• Å kunne presentere et turiststed for klassen 

 

Pals/ART: Samarbeid 

Respekt på personalrom og kontorer: 

• Jeg banker på døra og venter til noen lukker opp. 

• Jeg lar de voksne få den pausen de har behov for. 
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Timeplan: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Samling Lesekvart Fysfos Lesekvart Lesekvart 

Jobbe med 
utviklingssamtalen 
/ KH 

Prosjekt 
 

Samling 
Klassens 
time 
Norsk / KH 

Uteskole Gym / Norsk 

Mat og storefri Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Engelsk / KRLE Prosjekt 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 

saktekster 
skjønnlitteratur 
fakta 
ekspertord 
kilde 

Statistikk 
Diagram 
Median 
Typetall 

Date-dato 
Month-måned 
Street-gate 
City-by 
Country-land  

Landsdel 
Fylke 
Kommune 
Økonomi 
Befolkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lekser 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Hele uka  

Norsk Kaleido 
tekstbok les s 
70-71. Før du 
leser, skriv i 
skriveboka hva 
du vet fra før 
om det gamle 
Egypt og 
Tutankhamon. 

Kaleido tekstbok s 
72. Svar på 
spørsmål 2-5 i 
skriveboka di. 

 Les i 
Kaleido 
tekstbok s 
75-76. Svar 
på 
spørsmål 
2-3 s 77, i 
skriveboka 
di.  

Matte  Gå inn på 

www.gangetabellen.net 

Og øv på 

gangetabellen i 10 

minutter. 

 

Gå inn på 

www.gangetabellen.net 

Og øv på 

gangetabellen i  

10 minutter. 

 

 

Engelsk: Gloser: 
Øv og skriv   

Date-dato 
Month-måned 
Street-gate 
City-by 
Country-land 
 

Gloser: Øv 
 og skriv:  
 
Date-dato 
Month-måned 
Street-gate 
City-by 
Country-land 
   

Gloser: 
Øv og skriv på 
skriveboka 

 
Date-dato 
Month-måned 
Street-gate 
City-by 
Country-land 
 

Skriv et 
essay om 
“The Most 
Beautiful 
Place I 
Have Ever 
Seen” i 
skriveboka 
di 
 

Natur / 
Samfunn 

    

Annet    Alle pakker 
gymtøy 
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