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 UKAS TEMA:  JEG OG DE ANDRE  
Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

  
08:30 - 
09:45 

Lesekvart og mål 
  
    TEMA 

Lesekvart 
  

Matematikk 

Lesekvart 
  

Målgjennomgåelse  
  

Lesekvart 
  

Norsk 

Lesekvart  
  
Engelsk 

  Pause Pause Pause Pause Pause 

  
10:15 - 
11.15 

  
Norsk 

  
Norsk 

  
Uteskole 

Teiebanen 
  

  
        Matematikk 

  
Logg 

  Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri Mat & storefri  

  
12:00 – 
13:00 

Matematikk 
  

  
Engelsk 

  
Uteskole 

Teiebanen 

  
PALS         

TEMA 

13:00 - 
13:15 

Pause Pause Pause Pause Pause 

    
Lekser 

  
  

Slutt: 14:00 

  
  
  
  

Slutt: 13:00 

  
Uteskole 

  
  

Slutt: 14:15 

  
TEMA 

  
  

Slutt: 14.15 

  
Time med Alex 

  
Slutt: 14.00 

  

• Denne uka er Markus og Nina Constance i gang med utviklingssamtaler. 

• Trinnet er påmeldt HELT GRØNN SKOLEVEI og vi starter på MANDAG. 

Helt grønn skolevei! er en kampanje for at barna på barneskolene i Færder 
i størst mulig grad skal komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. 
Barna skal oppmuntres og premieres for å oppnå dette. 
Hver dag barna går, sykler eller tar bussen til skolen registreres dette på et skjema i klassen eller 



UKEBREV FOR UKE 17 

 

enheten. Ved slutten av hver uke oppsummeres antall registrerte miljøvennlige skoleveiturer. I løpet av kampanjen trekkes det ukesvinnere. Vinnerne 
som får høyest andel grønne dager får fine premier. 

• Vi har startet opp med pubertet som tema og har allerede begynt å se  noen av 
episodene til Newton om puberteten. Dere må gjerne sjekke det ut hjemme, så dere vet hva vi viser elevene på skolen. Vi kommer også til å ha fokus på 
hvordan kroppen utvikler seg under puberteten, og snakker en del om de følelsene som ofte dukker opp etter hvert som hjernen utvikler seg, og 
kroppene våre forandrer seg. 
  
  

LEKSEPLAN: 

  
• UKAS BEGREPER:   

Kunst, fremdeles, anonym, donere, organisasjon 
  

BLÅ GUL RØD 

Norsk: 
LESEREISEN-2021, Lese i minst 15 
minutter hver dag 
  
Rette forrige fortelling (DA BLE JEG 
FLAU..) i OneNote 
  
Skrive en bokanmeldelse i OneNote, 
norsk, bokomtale  
  
  
Engelsk:  
Oppgaveark om verb, substantiv og 
adjektiv.  
  
Øv på disse glosene: 
different – forskjellig 

Norsk:  
LESEREISEN-2021, Lese i minst 15 
minutter hver dag 
  
Rette forrige fortelling (DA BLE JEG FLAU..) 
i OneNote 
  
Skrive en bokanmeldelse i OneNote, 
norsk, bokomtale  
  
  
Engelsk:  
Oppgaveark om verb, substantiv og 
adjektiv.  
  
Øv på disse glosene: 
different – forskjellig 

Norsk:  
LESEREISEN-2021, Lese i minst 15 
minutter hver dag 
  
Rette forrige fortelling (DA BLE JEG 
FLAU..) i OneNote 
  
Skrive en bokanmeldelse i OneNote, 
norsk, bokomtale  
  
  
Engelsk:  
Oppgaveark om verb, substantiv og 
adjektiv.  
  
Øv på disse glosene:  
different – forskjellig 
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similar – lik/liknende 
everyone – alle sammen 
anyone - hvem som helst  
  
  
  
  
  
Matematikk: 
30 minutter MSØ 
Ark i matematikk ligger i OneNote 
  

similar – lik/liknende 
everyone – alle sammen 
anyone - hvem som helst  
nouns – substantiv  
take care of – ta vare på 
  
  
  
Matematikk: 
30 minutter MSØ 
Ark i matematikk ligger i OneNote 
  

similar – lik/liknende 
everyone – alle sammen 
anyone - hvem som helst  
nouns – substantiv  
take care of – ta vare på 
poem – dikt 
task – oppgave  
  

Matematikk: 
30 minutter MSØ 
Ark i matematikk ligger i OneNote 
  

  
  

VED FRAVÆR KAN ELEVENE JOBBE MED FØLGENDE:  

NORSK:  ORDRIKET 5  
  

MATEMATIKK: Multi smart øving  
                          Salaby - Matematikk  
Nettoppgaver Multi: 
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b                              

ENGELSK:  Arbeidsprogram i OneNote  
                    Salaby - Engelsk   

  
  

Mål for uka:   
PALS: Jeg har respekt for andre på internett.  

Jeg vet hva NETTVETT er.  

https://ordriket.no/read_container/c7ed88e8-346e-4724-8644-45e3a15e3174
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_5b
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk
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Norsk:  Jeg leser hver dag.  
Jeg kan skrive en bokomtale 
Jeg vet hvilke ord som er ADJEKTIV. 

Engelsk: Jeg kan gradbøye adjektiv på engelsk.  
Jeg kan bruke riktig pronomen i tekst på engelsk.  
Jeg kan ukens gloser.  

Matematikk:  Jeg kan utvide en brøk 
Jeg kan addere og subtrahere brøker med ulik nevner 

TEMA Jeg vet hva hormoner er. 
  
  
  
  

Skolens hjemmeside:  
www.vestskogenskole.no  
Emma (5A) e-post:  
Emma.bakke.hagensen@faerder.kommune.no 

Nina C. (5B) e-post:   
nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no  
Markus (5C) e-post:   
markus.stoen.heien@faerder.kommune.no     
Ida e-post: 
Ida.solerod.jahren@faerder.kommune.no  

Tlf Nøtterøyskolene / sentralbord: 40 91 15 
00  

  
Skole-sms:  
SKOLE: Send 5(melding) til 59 44 
42 06  

  
  
  

 

http://www.vestskogenskole.no/
mailto:Emma.bakke.hagensen@faerder.kommune.no
mailto:nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no/
mailto:markus.stoen.heien@faerder.kommune.no/
Ida.solerod.jahren@faerder.kommune.no%20
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