
5 ABC Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-09.30 Best sammen Matematikk Matematikk Norsk Norsk 

09.45-10.45 Gym (ABC) Lesing/Gym Samfunn Norsk (SNO) Dagbok  
i 3-deling 

11.30-12.30 Norsk (SNO) K&H/Nat.fag Engelsk ØVE Matematikk 

12.45-13.45 Engelsk K&H/Nat.fag Naturfag Samfunn Musikk 

 

 

 

 

 

 

Lekser: 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Google-lekse (til fredag) 

Lesing: Zeppelin 
lesebok side 
170-174 
 
Skriving: se 
google- lekse 
 
 
 
Regning: 
Innføringslekse 

Lesing: Zeppelin 
side 175-178 
 
Textbook pages 
86, 87 and ½ 88. 
 
Skriving:  
Se google –
leksen. 

Lesing: 179-181 
 
Skriving: Se 
google- lekse 
 
Regning: 
Innføringslekse 

Lesing/ skriving; 182-
183. 
I rød L-bok; oppgave 
18,19 og 20 på side 183. 
 
HUSK gloseprøve 
 
Lever innføringslekse i 
matematikk. 
 
 
 
 

Du skal skrive dagbok i 
engelsk denne uken. Du 
skriver for hver dag, og 
leverer den inn digitalt til 
fredag. Vi forklarer nærmere 
og gir eksempler på mandag 
i engelsktimen. 
 
Antall ord hver dag: 
40-60 ord. 
 
«Monday, 19 February: 
Dear diary…» 

Sosial ukelekse 

En dag denne uken skal 
du sammen med de 
andre i din «Rusken-
gruppe» møtes, gå 
rundt i et område som 
dere velger sammen og 
plukke søppel. Gruppe-
info får du på skolen. 

Fokusord: pubertet, kjønnshormoner, dari, pashto og ruin. 

Gloser: to write, a week, Tuesday, Wednesday, Thursday, diary 

 

 Håper alle har hatt en fin vinterferie 

 Denne uken er det 5b/5c som har gym på tirsdagen. 

 Legg merke til at googleleksen må gjøres litt hver dag – da det er en dagbok som skal skrives. 

 Lang leselekse denne uken, del den opp og les noe hver dag. Dersom det er for mye, leser du 

godt på èn side hver dag, eller avtaler med lærer hvor mye du leser hver dag. 

Stolt-raus-målretta 

Ordenselever: 

5a: Mathias og 

Ada 

5b: Andreas og 

Josva 

5c:Karol og 

Tjerand 

 



 

Ukens faglige mål (Uke 8) 

Norsk  Jeg kan regelen for bruk av og/å. 

 Jeg kan reglene for dobbel konsonant og forenkling av dobbel konsonant. 

Matte  Jeg vet hva en brøk er. 

 Jeg kan sammenligne to brøker og finne ut hvilken som er størst. 

Engelsk  Jeg kan skrive en dagbok, og vet hvordan jeg staver navnet på ukedagene 

 Jeg kan oversette og stave de engelske glosene. 

Naturfag  Jeg kan forklare ordet pubertet. 

 Jeg kan fortelle noe om ulikhetene mellom jenter og gutter i puberteten. 

Samfunn  Jeg vet hvordan Romerriket utviklet seg fra by til et stort rike. 

KRLE  Utgår på grunn av andre fag og opplegg denne uken. 

Best sammen  Jeg kan tilpasse meg reglene i en gruppe. 

 Jeg klarer å delta i en gruppe uten å bli for passiv. 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever fra 5. trinn lagte snømann før ferien. Den var  

50% snø, 25% jord, 25% gress og ca. 1m 80cm høy  

www.sorbo.gs.r.no  

unn.v.berge@sandnes.kommune.no 

ragnhild.s.karlsen@sandnes.kommune.no  

oystein.reiersen.kartveit@sandnes.kommune.no 

 

 

Telefon på arbeidsrommet til 5.trinn: 

Unn: 51338235 

Ragnhild: 51338228 

Øystein: 51338239 

 

http://www.sorbo.gs.r.no/
mailto:unn.v.berge@sandnes.kommune.no
mailto:ragnhild.s.karlsen@sandnes.kommune.no
mailto:oystein.reiersen.kartveit@sandnes.kommune.no

