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Gratulerer med 10-årsdagen til Ulrik (17. aug), Daniel og Tor (21. aug) og Katharina (21. 

aug). Vi gratulerer også Eline, Helle, Isabell, Selma, Ole, Markus, Bella, Herman og Sole 

med vel overstått 10-årsdag i løpet av sommerferien.  

 

 

 FAG  TIL 
TIRSDAG 

18.08  

TIL 
ONSDAG 

19.08 

TIL  
TORSDAG 

20.08 

TIL 
FREDAG 

21.08  
Norsk 
lese 

 
 

Vis timeplan, 
ukeplan og annen 
informasjon til de 
hjemme. 

Les minst 20 minutter 
i egenvalgt bok.  

Innen i dag må alle ha 
en bok i boksen på 

skolen. Ta  med 
hjemmefra eller gi 

beskjed om du må låne 
på skolen. 

Les minst 20 minutter 
i egenvalgt bok.  

Norsk 
skrive

 

   Fullfør Bli-kjent-teksten 
som vi har jobbet med 
på skolen. Trykk lever i 
Classroom Norsk når du 
er helt ferdig. 

Matte 

 

 5B:  
Repeter og øv på 
gangetabellen fra 1-5 

5A:  
Repeter og øv på 
gangetabellen fra 1-5 

5A og 5B: 
Repeter og øv godt på 
gangetabellen fra 6- 10 

Engelsk 
 
 

 5B til torsdag og 5A til fredag 
Forbered og øv på å si tre setninger om 
deg selv og/eller hva du har gjort i sommer. 
Bruk setningsstarterne du finner på denne 
planen og lever i Classroom 

Andre 
fag

  Husk å legge bokbind 
på fagbøkene du har 
fått låne fra skolen. 

  

Mandag 
 

Utegym 
4. og 5. 

time 
 

Tirsdag 
 
 
 
 
 

K & H 

Onsdag 
  
 
 
 
 

 Fredag 
Hele trinnet går ut på tur 
etter lillefri. Husk klær 
etter vær, litt god 
matpakke og 
drikkeflaske. 

 
 

Ukens hjelpere 
5A Sara og Matteo                                   5B  Melendi og Axel 
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 TEMA/LÆRINGSMÅL  
Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 

Sosial 
kompetanse 
 

Vi lager felles regler for et godt læringsmiljø på 5. trinn. 

Norsk  Vi skriver Bli-kjent-tekst om en klassekamerat.  

Matematikk  Vi jobber med hoderegning i de fire regneartene og repeterer gangetabellen. 

Engelsk  Me and my summer holiday.  
Vi skriver korte tekster hvor vi beskriver oss selv og forteller litt om sommerferien. 

Naturfag Ut på tur 

Samfunn   

KRLE Bli kjent med Anette 

Musikk  

Kroppsøving  Samarbeidsleker og spill med hele trinnet ute. 

 

Setningsstartere til leksen 

I have… eyes,... and … hair 
and I am  … old. 
 
I live with… (mother, father, 
older/younger brother/sister, 
pets) 

What I liked the most this summer was when… 
 
I love to…(travel, swim, eat ice-cream, play football, be with my 
friends) and… 
 
I didn’t like… 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Hei 
Velkommen til nytt skoleår! Vi lærere har vært på jobb en uke, og nå  gleder vi oss til å komme 
skikkelig i gang sammen med dere. Beate og Terje kjenner alle fra før, men Anette, Mariann, 
Åse, Gudrun og Katharina er alle nye på trinnet.  
 
Ukeplan, timeplan og litt informasjon er lagt ut på både hjemmesiden og elev-disken til  
5. trinn. Den finner elevene ved å logge seg inn på Google disk og trykke på delte disker.  
Vi skal bruke denne uken til å bli godt kjent og bruke god tid på å bli enige om regler og rutiner 
som blir viktige for at alle skal trives på 5. trinn på Lassa. 
 

Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Terje, Mariann og Katharina.      
 

 

 

 


