
Ukeplan for 5. trinn uke 1 og 2

Velkommen tilbake til siste semester i 5. klasse!

Håper dere alle har hatt en aktiv, fin og avslappende ferie. Da er vi klar for god innsats, fokus på læring og

fortsatt jobbe med klassemiljøet i dette halvåret som ligger foran oss.  Vi lærere ser fram til et

spennende, interessant og hyggelig semester sammen med alle elevene. I sosial kompetanse jobber vi videre

med høflighet. Vi prater om å være sympatisk, anerkjenne andre samt bygge og opprettholde gode

relasjoner til andre.

Denne måneden skal vi gå til byen og få omvisning i St.Petrikirken

5 B: torsdag 12.1 og 5 A: torsdag 19.1

- Det er flere som ikke har fått på bokbind på to mattebøker, en engelsk og en norskbok.

- Gymsko og riktig tøy samt håndkle til dusjing er viktig.

- Manglende lekser på Classroom: Vi opplever at enkelte elever ikke leverer leksene på Classroom. Vi ber dere hjemme om å

sjekke at eleven gjør leksene og leverer i rett tid.

- Viktig at dere foreldre abonnerer på Lassa skole sin hjemmeside samt klassen ditt barn tilhører.

- NB! Engelske gloser og de tilhørende norske ordene er også en del av leksen.

Skoleruta og oversikt over resten av skoleåret: Elevene har sin første skoledag tirsdag 3.1.2023. Neste friperiode er vinterferien i

februar, uke 9.

Vi ønsker alle to fine uker!

Med vennlig hilsen Mariann, Marianne, Åse, Beate og Halvor

E-post: mariann.halvorsen@stavangerskolen.no marianne.kier@stavangerskolen.no

https://www.minskole.no/lassa/Underside/18181
mailto:mariann.halvorsen@stavangerskolen.no
mailto:marianne.kier@stavangerskolen.no


Ukeplan for uke 1

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk Si din mening og vise

respekt for andres

Være en god og aktiv

lytter

Dybdelesing/

leseforståelse

NB! Les i egen bok 15 min.hver dag!

Les “ Regn med pyramidebyggerne” for deg selv og for en voksen hjemme.

Tekst og oppgaver ligger på Classroom, norsklekse uke 1.

Svar med fullstendige setninger på de seks spørsmålene under oppgave A.

Levèr i tildelt dokument på Classroom.

Matte Multiplikasjon og

divisjon

Kombinatorikk

Algebra

Matematikk Kapittel 3, algebra (gjennomgang på skolen)

Tosidig oppgaveark (repetisjon). Regn ut og skriv svarene på arket.

Vis utregninger på tekstoppgaver.

Engelsk Take an interest.

Can/can`t and personal

pronouns

Textbook, Engelsk 5: Les ”In the garden ” på side 62-63  i Textbook. Lydfiler til sidene

finner du her.

Svar på 3 av spørsmålene nederst på side 63. Skriv på disk eller i fagbok/temabok.

Øv godt på glosene!

https://skolenmin.cdu.no/_/norsk/norsk-5-lyd-6093a7c69a28061992aede37-6017c084e7a90092c792effc?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/matematikk/matematikk-5-lyd-61122135c71a3f53c1a66712-600043c797dd860005b736d7?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/matematikk/matematikk-5-lyd-61122135c71a3f53c1a66712-600043c797dd860005b736d7?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/engelsk/engelsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/engelsk/engelsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true


Ukeplan for uke 2

FAG Tema TIL FREDAG

Norsk

Dybdelesing/

leseforståelse

NB! Les i egen bok 15 min.hver dag!

Les  og repetèr “ Regn med pyramidebyggerne” for deg selv og for en voksen hjemme.

Tekst og oppgaver ligger på Classroom, norsklekse uke 2.

Svar med fullstendige setninger på de seks spørsmålene under oppgave B.

Levèr i tildelt dokument på Classroom.

Matte Algebra (tallfølge,

figurtall, kvadrattall og

trekanttall)

Multiplikasjon og divisjon

Matematikk Kapittel 3, algebra (gjennomgang på skolen)

Matematikk oppgavebok 5

Matematikk - leksebok

Overskrift: Lekse uke 2

Gjør oppgavene på side 49 i leksebok. Tema er algebra: tallfølger.

Husk marg, skriv fint i rutene og doble streker under svar.

Engelsk Take an interest.

Can/can`t and personal

pronouns

Textbook, Engelsk 5: Les ”Meet the skaters” på side 73  i Textbook. Lydfiler til sidene

finner du her.

Svar på begge spørsmålene nederst på side 73. Skriv på disk eller i fagbok/temabok.

Husk å øve på glosene!

https://skolenmin.cdu.no/_/norsk/norsk-5-lyd-6093a7c69a28061992aede37-6017c084e7a90092c792effc?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/matematikk/matematikk-5-lyd-61122135c71a3f53c1a66712-600043c797dd860005b736d7?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/matematikk/matematikk-5-lyd-61122135c71a3f53c1a66712-600043c797dd860005b736d7?showIntro=true
https://laerer.cdu.no/komponent/matematikk-5-oppgavebok-bm-5fcfa53f711ef167297254bd?_=matematikk-5-7/matematikk-5-600043c797dd866275b736d2-600043c797dd862e51b736d3
https://skolenmin.cdu.no/_/engelsk/engelsk-5-lyd-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/engelsk/engelsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/engelsk/engelsk-5-lyd-62b57533c8f1e3447bbee04b-5d667c6c390c4e00291b4ec2-6019a4c7c5cea19272045f2d?showIntro=true


Gloser og norske ord, uke 1 - In the garden

Engelsk Norsk

was sunbathing solte seg

replied svarte

kindness godhet/omtanke

muttering mumlet

That`s a laugh den var morsom (ironisk)

Gloser og norske ord, uke 2  - Meet the skaters

Engelsk Norsk

improve forbedre

skills ferdigheter

practised øvd

a few times noen ganger

in front of foran


