
 

UKEPLAN 5. TRINN UKE 43 

 

Gratulerer med 10 årsdagen til  
Melendi (27.okt) og Eirik (31.okt) 

 

 FAG  TIL 
TIRSDAG 

27.10 

TIL 
ONSDAG 

28.10 

TIL  
TORSDAG 

29.10 

TIL 
FREDAG 

30.10  
Norsk 
lese 

 
 

Les minst 20 minutter i valgfri bok hver ukedag og registrer antall sider på Norli jr og tid 
på leselodd. 
Øv veldig godt på å lese høyt den historien du skal spille inn i podcast om Halloween! 
5B tirsdag og 5A onsdag:  
Les huskelisten godt og pakk sekken du skal ha med deg til Lundsvågen  slik at du er 
veldig godt forberedt på en fin dag ute, uansett vær! 

Norsk 
skrive/ 
samtale 

Øv godt på å skrive disse ordene riktig: Interesser, gjerrig, ertene, pæren, vottene, 
togturen, viske, hvisker, hver, vær.Skriv ordene tre ganger + lag en setning hvor du 
bruker ordet. Skrives i skriveboken din. 

Matte 

 

Fullfør ark fra uke 43 med 
multiplikasjonsoppgaver - husk begge 
sider. 

5A og 5B  til fredag 
Multiplikasjon, oppgaver på elevdisk. Velg 
enten løype A eller B og før fint inn i 
matteboken din. 
(se eksempler på føring på elevdisk) 

Engelsk  
 
 

 
Husk å øve på glosene hver dag, 

gloseprøve på fredag :) 

5A til fredag og 5B til torsdag 
Les: Halloween (teksten finner du på elevdisken).  
Skriv: Fullfør Halloween oppgavene på ark. 
Gloser: Øv på Quizlet (se bak på planen) 

Utvikling-
samtaler 

 
Dere som har samtale denne uken, husk å svare på skjemaet som forberedelse til 

utviklingssamtaler. Skjemaet ligger i  Norsk Classroom 

  

Mandag 
Samaler 

5B 
Innegym 

 1.-2 time: 
 
 

Gymtøy+ 
sko 

ikke dusjing.  

Tirsdag 
  5B til Lundsvågen 

med Gudrun 
5A K&H 2.- 3.t: 

(tredeling utgår) 
Vi fortsetter med 

aftenbladets 
juletegning. 

Onsdag 
  

Utviklings- 
samtaler 

5B 
 

5A til Lundsvågen 
med Katharina  

 

Torsdag 
 

Utviklings- 
samtaler  

5B 
 

5B fortsetter på 
juletegningen. 

Fredag 
 

 
 
 

Gloseprøve, 
gangeprøve og 

rettskriving  
 
 

5B Samtaler, se innkalling. Vi sitter i klasserommet, fint hvis du venter 
ute i skolegården til det er din tur og vi henter deg inn. 

Ukens hjelper henger på liste i klasserommet.  
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 TEMA/LÆRINGSMÅL  
Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 

Sos. komp. 
 

Vi øver å ikke komme med unødvendige kommentarer og tenke gjennom hva som er 
sant, nødvendig og nyttig! 

Norsk  Jeg kan lese høyt med innlevelse og lage Halloween podcast i Sound Trap. 
Jeg øver på å skrive ord riktig og lage gode setninger. 

Matematikk  Jeg kan stille opp og regne multiplikasjonsstykker med to og ensifret tall. 
Jeg kan forklare hvordan jeg bruker arealmodellen i multiplikasjon. 

Engelsk  Jeg kan si og skrive 3-5 faktasetninger om Halloween  

Naturfag Vi lærer om hvilken betydning soppen har i skogen. 
Samfunn  Lundsvågen:-) Livet i havet og på land. 

KRLE Vi samtaler om etiske problemstillinger. 

Musikk Vi lytter til musikk, synger og gjenkjenner ulike sjangre.  

Kroppsøving  Samarbeidsleker og spill med hele trinnet inne. 
 

Gloser uke 44 

wizard - trollmann           scary - skummel 
without - uten                  pumpkin - gresskar 
spooky - skummelt          candle - stearinlys 
neighbours - naboer        delicious - deilig 
sweets - godteri  

Øv på glosene på Quizlet.  Ta “testen” på 
quizlet når du mener du kan glosene godt. 
Alle må ha tatt “testen” før fredag. 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Beate er videre sykemeldt ut uke 45 og alle utviklingssamtaler som er satt opp i 5A denne uken utgår. 
Ny tid for alle kommer senere.  Dersom er det spørsmål om lekser eller annet praktisk på trinnet kan 5A 
foreldre kontakte Katharina eller Gudrun ved behov, så skal vi svare så godt som mulig.  

 
Vi har delt ut skriv om Lundsvågen til elevene.  Takk til dere som stiller med biler.  Elevene møter oss i 
skolegården utenfor klasserommet.  Dere foreldre kan parkere enten ved Ynglingen eller på 
parkeringsplassen ved Vidarbanene.  Vi sjekker at alle elevene er på plass og så kjører vi straks 
etterpå.  5B reiser tirsdag 27. okt og 5A onsdag 28. okt. 
 
Leseukene på Lassa begynner denne uken!  Vi får dessverre litt lite tid denne uken til å sette av lesetid 
på skolen hver dag, men oppfordrer til at elevene leser ekstra mye hjemme.  Ark med leselodd deles ut 
mandag.  Nå er det 4*20 min lesing som utløser et lodd.  Husk også et lite “drypp” med høytlesing hver 
dag (norsk og/eller engelsk).   Hvis dere har tilgang til kjekke reklameartikler eller lignende via jobben 
tar vi gjerne imot slike til leseloddtrekningen :-) 
 
Det er fortsatt litt for mange uten innesko og t-skjorte i gymmen.  Vi ønsker også at de med langt hår 
skal bruke hårstrikk.  

https://quizlet.com/_8xfro8?x=1qqt&i=2zryig
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Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Terje, Mariann og Katharina.   
 

 

 

 


