
 

  

   Ukeplan for 5. trinn uke 38 og 39 

Nasjonale prøver vil bli gjennomført i lesing, regning og engelsk i uke 42, 43 og 44. I tiden fremover vil vi gjøre oss kjent 

med tidligere prøver for å øve oss på de ulike oppgavetypene. Vi vil jobbe med disse prøveoppgavene både på skolen og 

hjemme. Når prøveperioden er overstått, tenker vi å feire med velfortjent tacofest.  

 

Chromebook. Det kan være en fordel om dere anskaffer en trådløs mus.  

 

 

Kunst & håndverk: I løpet av året skal alle elevene lage husmodeller av skoesker. Det kan 

derfor være lurt å ta vare på en eller to skoesker som elevene kan ta med på skolen når det 

er deres tur (ikke før, da vi ikke har nok oppbevaringsplass) 

 

Den kulturelle skolesekken kommer til oss med forestillingen “ Det bevegede skjelettet” 

Gymsalen, onsdag 26.sept. 

 

Fotografering. Det blir tatt klassebilde i starten av uke 40, 1. - 2. oktober 

 

Vi er påmeldt Nordli Junior lesekonkurranse, så nå blir det mye fokus på lesing, bokanbefalinger etc. Se eget skriv. 

Hilsen Åse, Kaja, Halvor og Tone Kristin 



 

Ukeplan for uke 38 

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 “ Norske 

poteter” Bruk BISON 

før du leser. 

 

Oppgavene og teksten 

ligger på Classroom 

Classroom: Svar på 

spørsmål. Ikke levèr 

før en voksen har 

sett over svarene 

dine. 

Classroom: Svar på 

spørsmål. Ikke levèr 

før en voksen har 

sett over svarene 

dine. 

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 skrive og bruke tall med 

tideler og hundredeler. 

 

Jeg kan plassere desimaltall på 

tallinjen. 

 

Jobb med eksempeloppgaver til nasjonale prøver (ca.30 min). Skriv ned utregning og svar på 

oppgavene i matteboken din. Husk ryddig og fin innføring.  

https://pgsc.udir.no/kursweb/pgsUser?method=previewTest&contentItemId=5811117&marketpla

ceId=624075  

 

Ble du ferdig før det hadde gått 30 min kan du jobbe litt med tekstoppgaver på Multi smart 

øving :)  

Engelsk 

 

- identifisere noen språklige likheter og 

forskjeller mellom engelsk og eget 

morsmål. 

- Lese og forstå tekster av ulike lengder 

og i ulike sjangrer. 

Textbook: les s. 20-22. Teksten skal leses inn på Chromebook og leveres i Classroom.  

Forklaring til oppgaven ligger i Classroom. 

 

Workbook: oppgave 16 og 18 på s.12. 

Øv godt på glosene. (Quizlet på Classroom) 

Annet:  Tenk over  Hva sier og gjør du for å glede de andre i klassen? 

Sosialt: 

 

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

Jeg tar gode valg 

Bursdager   

https://pgsc.udir.no/kursweb/pgsUser?method=previewTest&contentItemId=5811117&marketplaceId=624075
https://pgsc.udir.no/kursweb/pgsUser?method=previewTest&contentItemId=5811117&marketplaceId=624075


 

Ukeplan for uke 39 

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 

Leseboka  

s. 32 - 33 

 

Skriveboka 

Overskrift: “Nøkkelord”. 

Følg instruksjonen i de 

gule rammene og skriv 

nøkkelord underveis 

mens du leser. 

Leseboka  

s. 34 - 35 

 

Skriveboka 

Gjør oppgave  

23 a og b. 

Leseboka  

Bla gjennom boka og les 

alle overskrifter fra   

 s. 18 - 35.  

Skriveboka: 

Overskrift: Lesekurs.  

Skriv nøkkelord om hva du 

har lært og lest om på 

disse sidene. 

Les 30 min i egen 

lesebok 

 

Mate- 

matikk 

 

Jeg kan skrive og bruke tall 

med tideler og hundredeler. 

 

Jeg addere og subtrahere med 

desimaltall. 

Til torsdag (5A)/fredag (5B): 

Se filmen om desimaltall:  

https://campus.inkrement.no/401066/2989611   

 

GUL: Gjør oppgave 3.12 og 3.13 i Multi oppgavebok (side 47). Jobb så med oppgaver på multi smart 

øving i 15-20 min. 

GRØNN: Gjør oppgave 3.14 a,c og e og 3.15 a og c. Jobb så med oppgaver på multi smart øving i 15-20 

min.  

   

 

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. 25 - 27. 

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

 

Stairs Workbook: Løs kryssordet på s.17. 

 

Grammatikk - Klikk på linken og gjør oppgave 1 og 2. (Les Textbook s.10 om du er usikker.) 

Øv godt på glosene. (Quizlet på Classroom) 

Annet:  Tenk over:  Må du gjøre noen endringer for å få lærerike og effektive skoledager? 

Sosialt: 

 

Jeg er rask og rolig i overganger 

Jeg bruker innestemme i klasserommet 

https://campus.inkrement.no/401066/2989611
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/It-s-My-Life/To-Be


 

Bursdager  Vi gratulerer: 

Caroline 5A 26.september 

 

Gloser uke 38 

hurt - skadet 

pain - smerte 

poor - stakkars 

remember - huske 

lucky - heldig 

helmet - hjelm 

concussion - hjernerystelse 

Gloser uke 39 

rabbit - kanin 

lettuce - salat 

hide - gjemme seg 

today - i dag 

butterfly - sommerfugl 

ready - klar 

careful - forsiktig 

win - vinne 

Tema: 

Norsk: Lese- og læringsstrategier 

Engelsk: All about me/Hobbies. 

Nasjonale prøver - Vi blir kjent med 

tidligere eksempelprøver 

Matematikk: Tall, oppstilling, 

tekstoppgaver, desimaltall 

Naturfag: Biologisk mangfold, 

næringskjeder og nedbrytere. 

Samfunnsfag: samfunn  

KRLE: etikk og filosofi 



 

Øveord uke 38 

Ord som slutter på -d 

glad 

ved 

ild 

fred 

nord 

sverd 

bord 

jord 

Øveord uke 39 

ord med diftong 

sløyd 

trøye 

tøys 

pause 

kaptein 

grein 

feie 

svaie   

 

 


