
 

  

   Ukeplan for 5. trinn uke 38 og 39 

Nasjonale prøver  

Datoer: Lesing: onsdag 17.okt 

             Engelsk: fredag 19.okt 

             Regning: onsdag 24.okt 

 

 

Her kan dere gjøre eksempeloppgaver fra tidligere år: 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/?path=cefglhg 

 

Tur med fadderbarna. Torsdag 4. oktober blir vi med fadderbarna ut på tur til lekeplassen i Ishallveien. Vi går uansett vær, 

så ta på klær og sko som passer.  

 

Tapasfest onsdag 7. november: For å feire at de nasjonale prøvene er unnagjort, koser vi oss med et felles tapasbord for 

trinnet i mediateket. Fint om alle kan ta med seg noe som ikke trenger å varmes og som kan settes rett på bordet.  

 

HUSK: Høstferie i uke 41 

 

Fotografering. Det blir tatt klassebilde av 5A mandag 1.oktober og 5B tirsdag 2. oktober. 

 

Nå er vi godt i gang med  Nordli Junior lesekonkurranse, så nå blir det mye fokus på lesing og bokanbefalinger. Det blir 

spennende å følge med på nettsiden fremover. Fint om dere kan hjelpe barna med å låne bøker på biblioteket. Det er 

massevis av gode boktips på https://norlijunior.no/. Elevene registrerer de sidene de har lest fortløpende. 

 

 

 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/?path=cefglhg
https://norlijunior.no/


 

Ukeplan for uke 40 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Jeg kan bli en bedre leser. 

 

Jeg kan referere, oppsummere og 

reflektere over hovedmomenter i en 

tekst.   

 

Jeg kan ulike lesestrategier 

Les teksten “Bier lukter seg fram til vennene” 

Bruk BISON før du leser. 

Svar på A og B oppgavene 

 

Oppgavene og teksten ligger på Classroom 

Classroom: Svar på spørsmål. Ikke levèr før en 

voksen har sett over svarene dine. 

Les teksten “Hvor høyt er det mulig å bygge?” 

Bruk BISON før du leser. 

Svar på A og B oppgavene 

 

Oppgavene og teksten ligger på Classroom 

Classroom: Svar på spørsmål. Ikke levèr før en 

voksen har sett over svarene dine. 

Mate- 

matikk 

 

Jeg kan løse tekstoppgaver med 

flere regneoperasjoner. 

 

Jeg kan addere og subtrahere 

desimaltall.  

 

1. Øv godt på den lille gangetabellen. Det vil bli en liten gangetest på tid torsdag 04.10 

2. Følg linken til Salaby: 

http://kanal-s.salaby.no/forsiden/matematikk/tekstoppgaver  

Velg gul eller grønn: 

GUL: Gjør oppgave 1, 2, 3, 4 og 6. Vis utregning i matteboken din.  

GRØNN: Gjør oppgave 1, 2, 6, 9 og 10. Vis utregning i matteboken din.  

TIPS: Du kan bruke gjentatt addisjon når du multipliserer med store tall. 

Engelsk 

 

- identifisere noen språklige likheter og 

forskjeller mellom engelsk og eget 

morsmål. 

- Lese og forstå tekster av ulike lengder 

og i ulike sjangrer. 

Textbook: Velg mellom Step 1 - s.30 eller Step 2 - s.31-34. 

Teksten skal leses inn på Chromebook og leveres i Classroom. Velger du Step 2 skal du kun lese 

inn s.31)  

 

Workbook: Step 1:  oppgave 38 s.25. 

                  Step 2: oppgave 43 a og b s.28. 

Øv godt på glosene. (Quizlet på Classroom) 

Annet:  Tenk over  Hvordan si hva du ønsker på en hyggelig måte? 

Sosialt: 

 

Jeg er rolig og klar på plassen min når timene starter. 

Jeg tar gode valg 

Bursdager  5B: 3.oktober: Kasper, Lykke og Hannah 

 

 

http://kanal-s.salaby.no/forsiden/matematikk/tekstoppgaver


 

Ukeplan for uke 42 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Jeg kan skrive en 

bokanmeldelse. 

 

Jeg kan bli en bedre leser. 

 

Jeg kan referere, oppsummere 

og reflektere over 

hovedmomenter i en tekst.  

Les i lesebok. 

Husk å registrere på Nordli Junior det du leser. 

 

Fyll ut et ark i presentasjonen som ligger på Classroom, uke 42, bokanmeldelse. Du skal skrive ned 

kjennetegn på hovedpersonen (ytre: utseende.  Indre: tanker, følelser osv) Kort om hva boka handler 

om og til slutt et bilde av bokas forside. Alle i klassen får en side hver i samme dokument. 

Mate- 

matikk 

 

Jeg kan løse tekstoppgaver 

med flere regneoperasjoner. 

 

Jeg kan se sammenhengen 

mellom brøk og desimaltall 

 

 

Jobb minst 30 min på multi smart øving.  

Engelsk 

 

-Lese og forstå tekster av ulik 

lengde og ulike sjangrer 

- Bruke grunnleggende regler 

og mønstre innenfor uttale, 

intonasjon, rettskriving, 

grammatikk og ulike 

setningstyper i egen spåkbruk. 

Stairs Textbook: les s. 36. 

Les gjerne teksten sammen med en voksen. Øv på å oversette teksten til norsk (muntlig).  

 

Klikk på linken og gjør oppgavene. Velg Step 1 eller Step 2. 

 

Øv godt på glosene. (Quizlet på Classroom) 

Annet:  Tenk over:  Kan du si positive ord til noen klassekamerater hver dag? 

Sosialt: 

 

Jeg er rask og rolig i overganger 

Jeg bruker innestemme i klasserommet 

Bursdager  Vi gratulerer: 

 

 

https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/oppgavesamling.html?tid=869605&_u=L3N0YWlyc29ubGluZTU2Ny9rYXBpdHRlbHNpZGUuaHRtbA==&_i=OTQzMDY0&_t=Q2hhcHRlciAyIC0gSG9iYmllcw==&_category=kapittel
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/oppgavesamling.html?tid=869606&_u=L3N0YWlyc29ubGluZTU2Ny9rYXBpdHRlbHNpZGUuaHRtbA==&_i=OTQzMDY0&_t=Q2hhcHRlciAyIC0gSG9iYmllcw==&_category=kapittel


 

Gloser uke 40 

Step 1                    Step 2 

own - egen                         saturday - lørdag 

car - bil                            breakfast - frokost 

wear - ha på seg                     bottle - flaske 

fireproof - brannsikker          always - alltid 

gloves - hansker             everywhere - over alt 

seat belt - bilbelte               at once - på en gang 

Gloser uke 41  

actress - skuespiller (kvinne) 

actor - skuespiller (mann) 

join - bli med 

children - barn 

practise - øve 

twice - to ganger 

story - historie 

Tema: 

Norsk: Lese- og læringsstrategier 

Engelsk: All about me/Hobbies. 

Nasjonale prøver - Vi blir kjent med 

tidligere eksempelprøver 

Matematikk: Tekstoppgaver, desimaltall, 

Brøk 

Naturfag: Kroppens organer 

Samfunnsfag: Samfunn  

KRLE: Etikk og filosofi 

Øveord uke 40 

Ord som slutter på -g 

vennlig 

vanskelig 

rolig 

fryktelig 

merkelig 

kjedelig 

hemmelig 

deig 

Øveord uke 42 

ord med o-lyd 

lukt 

lukke 

hump 

pumpe 

broren 

modig 

korn 

episode 

 

 

 

 


