
 

 

 

 

 

Mål for opplæringen: 

Norsk Lese skjønnlitterære tekster. Vite hva et verb er. 

Matte Kunne runde av desimaltall til hele tall og bruke dette til å gjøre overslag. Kunne addere og 

subtrahere desimaltall med en desimal. Kunne løse addisjon- og subtraksjonsstykker med 

desimaltall ved å plassere disse tallene riktig under hverandre. 

Engelsk Jeg kan lese og oversette en engelsk tekst. 

Naturfag Kunne fortelle litt om hvordan en forsker arbeider. Gjøre observasjoner og 

kunne formulere spørsmål om ting en lurer på. 

Sosialt Vi arbeider med karakteregenskapene omsorg, læringsglede, mot og 

selvtillit 

Lekser 
 

Tirsdag 

 

Norsk: Leselekse: Zeppelin lesebok side 52 - 53  

Gjør ferdig skriveoppgaven «Ukas ord». Skriv øveordet først og så 

skrive en setning som består av 5 ord. Skriv i L-boken. 

Matte: Gjør oppg. 3.30, 3.31 og 3.33 på s. 36 i Multi oppgavebok (skriv i 

H-bok, husk kriteriene for god orden). 

Samfunn: Bruk internett og finn ut hva de 3 nordligste fylkene i Norge 

heter. Skriv navnene på Norgeskartet du har fått utdelt. Norgeskartet 

ligger i samfunnsfag skrivebok.  

 

Onsdag 

Norsk: Leselekse: Zeppelin lesebok side 52 -54.  

Skrivelekse: Svar på spørsmålene 3 og 5 på side 55 i L- boken. Du må 

svare med hele setninger og skrive minst tre setninger på hvert 

spørsmål. 

Matte: Gjør oppg. 3.34 og 3.35 på s. 37 Multi oppgavebok (skriv i H-

bok). 

KRLE: Gjør ferdig faktasiden om Jesaja i KRLE skrivebok. Siden skal 

ha stor, fargerik overskrift og 4 faktabokser. 

 

Torsdag 

Norsk: Leseleske: Zeppelin språkbok side 114. 

Skrivelekse: Finn berbene i teksten og skriv dem i L- boken. 

 Matte: Gjør oppg. 3.36 og 3.37 s. 37 i Multi oppgavebok (skriv i H-

bok). Vi har gangeprøve! 

Fredag Norsk: 

Leselekse: Les teksten « Fiskeplasser« og svar på spørsmålene. 

Engelsk: Read and transelate  page 28 and 29 in Textbook (øv på å lese 

ordene med riktig engelsk uttale og oversett teksten muntlig). 

Write about yourself and a friend. Tell about what you do together. 

Write 5 sentences in your writing book.  

Få underskrift på gloseprøven. 

UKEPLAN FOR 

5.TRINN 

Uke 47 

Husk gymtøy! 

5A har gym tirsdag og onsdag. 

5B har gym onsdag og torsdag. 



 

 

Ukelekse 
Øveord: 

Bussjåfør, gullenke, 

papirrull, gresstrå, 

ballek, tallinje, nattog, 

fotballag 

Gloser: Matte: 

Nå skal du kunne 

gangetabellen! 

Det blir gangeprøve på 

torsdag. 

feel   

true  

lucky  

faithful   

laugh  

universe  

paw  

friendship 

føle  

sann  

heldig  

trofast  

le  

univers  

labb, pote 

vennskap  

Praktisk informasjon:  
Trinnkontaktene inviterer til skøytekveld for 5. trinn, den 23.nov. kl 17.00-19.00. 
på Jærhagen isbane og dere møtes på banen. Husk å kle dere godt for det er kaldt 
på banen og ta gjerne med niste og noe å drikke. Det går an å låne skøyter på 
plassen. Vi anbefaler alle å bruke hjelm og hansker. 
 
På mandag kommer det en ny elev som skal gå i 5B og han heter William Hiim 
Rønsen. Vi håper han vil trives hos oss. 
 
Husk foreldreundersøkelsen.   
 

 

Fra og med 10. november og ca. 3 uker fremover vil det pågå gravearbeid langs 
Gamle Ålgårdveien, fra undergang ved Prestegårdsveien til Austrått skole.  
Gang og sykkelvei vil være åpen for ferdsel og det vil bli satt opp gjerder, men 
området kan bli noe skittent i anleggsperioden. 
Entreprenør vil ta ekstra hensyn til elevene ved skolestart (08.15) og skoleslutt 
(12.10/13.25). 
 

Hilsen Jofrid, Ann Helen og Anette   

 

 

jofrid.hoie@sandnes.kommune.no 

ann.helen.larsen@sandnes.kommun
e.no 

anette.hoie@sandnes.kommune.no 

Tlf. for å sende SMS-meldinger: 59 

44 01 10 
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