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Hipp, hipp, hurra for elleveåringene Elias (4/2), 
Vegard (6/2) og Maren PS (6/2). Tillykke!  
 

 

Gratulerer med samenes nasjonaldag 6. februar!

 

 FAG  TIL 
TIRSDAG 
2. februar 

TIL 
ONSDAG 
 3. februar 

TIL  
TORSDAG 
4. februar 

TIL 
FREDAG 
5. februar  

Norsk lese og 
skrive 

 
 

Leseoppdrag:  
Les teksten “Skilpadden og verdens visdom” som ligger skannet på Classroom norsk, og 
svar med utfyllende setninger i dokumentet som ligger samme plassen. 
 
Fullføre Vinterdikt ( i Classroom)  + Figurdikt (i boken) +  Femrader (Classroom) - øv på 
å fremføre med innlevelse. 
 
Daglig:  
Les i egenvalgt bok i minst 20 minutter.  
Gjelder alle: ta med en bok til å la ligge i boksen din på skolen.  

Matte 

  

Brøk:  
1. Fullfør forelesningene og oppgavene på Campus Inkrement 5 innen 

onsdag 
2. Fullfør gjøremål i Kikora Verdien av en brøk innen fredag (A er ok hvis du 

ikke allerede har startet) 
3. Fullfør gjøremål i Kikora: Brøk på tall-linje innen fredag (Sti C inneholder 

litt regning som vi ikke har jobbet med, men prøv gjerne om du vil) 
 

Engelsk  
 
 

 
Bruk Quizlet og øv godt på glosene! 

 
Getepic: Velg deg en bok og les i 20 min før 

torsdag (B) /fredag (A).  
Dette må du gjøre før kl. 15 på hverdager.  

Skateboard poems 
Les: teksten om Skateboard poems 
 s. 74-75 
Skriv: Fullfør grammatikkoppgave på 
elevdisk (singular-plural).  Skriv i rød 
skrivebok. 

Samfunnsfag  Din presentasjon av et fylke:  
Samarbeid fysisk eller digitalt om presentasjonen om fylket du trakk. Bruk gjerne 
Hangouts og/eller Meet når dere planlegger, skriver og øve på å presentere. Lykke til!  

  

Mandag 
 
1.-2. time: gym i 
Ynglingehallen. 
HUSK GYMTØY OG 
SKO! 
Ikke dusje enda. 
 
 

Tirsdag 
 

   2. - 3. time:  
tredeling i k&h:  

Beate sin gruppe 
med masker:  

husk klær som tåler 
gipssøl + en fet 

krem/Vaselin etc.  
 

Onsdag 
 
 
  
 

 
 
 

 

Torsdag 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fredag 
 

 
Ukeprøve 
Matte: Brøk 
Engelsk: Gloser,  a/an 
og entall/flertall subst. 
  

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/samenes-nasjonaldag
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 TEMA/LÆRINGSMÅL  
Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 

Sos. komp. 
 

Vi kan lytte til andre. Jeg kan fremføre noe foran klassen min.  

Norsk  Jeg kan lese lyrikk og samtale om formål, form og innhold.  

Matematikk  Jeg kan regne med brøk som en del av en hel og som del av en mengde. 
Jeg kan plassere brøk på en tall-linje. 

Engelsk  Jeg vet hvordan jeg bruker de ubestemte artiklene a og an i engelsk. 
Jeg vet at substantiv får -s ending i flertall. 

Naturfag Vi lærer om kroppen. 
Samfunn  Vi lærer mer om fylkene i Norge. 

KRLE Vi samtaler om etiske problemstillinger. 

Musikk Vi synger sammen og opptrer for 1. tinn via Meet.  

Kroppsøving  Ulike aktiviteter, spill og leker i gymsalen. Husk sko og gymtøy.  

Gloser uke 4 

to crash - å krasje          even - til og med 
wheelchair - rullestol      bought - kjøpte 
the reason - årsaken      to walk - å gå 
chin - kinn                      store - butikk 

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 

Vi minner om at fristen for å gi samtykke til forskningsprosjektet “Læring for livet” er 7. februar.  
Vi har sendt ut informasjon digitalt om prosjektet til dere voksne + at informasjonen ligger på hjemmesiden. 
Der finner dere en link som dere må gå inn på dersom dere tillater at deres barn får delta.  
 
Vi mangler en bok som tilhører Stavanger Bibliotek. Den heter “Jeg er berømt” av Bjørn 
Ingvaldsen. Kan den ligge hjemme hos noen? 
 
Getepic - Vårt skolebibliotek har nokså dårlig utvalg av engelske bøker.  Derfor tester vi ut en nettside vi 
fikk tips om.  Elevene logger seg på med klassekode de har fått tildelt og kan bruke sidene så mye de vil 
fram til 15 eller 16 på hverdager (litt usikker på eksakt tidspunkt). Om de skal kunne bruke appen i helger 
eller etter dette klokkeslettet, må foreldre skrive inn sin e-post adresse. Det skal være gratis, og gir elevene 
to ekstra lesetimer hver uka som kan brukes på ettermiddagen.  Det er selvsagt frivillig for dere foreldre om 
dere registrerer bruker her, men ingen skal oppgi noen kortinfo i tilfelle det blir spørsmål om det.  Vi legger 
opp til å kunne bruke dette i skoletiden og av og til som leselekse hjemme og da må det gjøres før kl. 15?? 
 
Vi jobber med dikt i norsk og elevene skal skrive egne dikt etter modeller. Vi bruker tid på det felles på 
skolen, men har det som lekse å fullføre for de som trenger den ekstra tiden. Alle skal øve godt på 
fremføring av diktene hjemme siden det er god lesetrening, men det betyr ikke at alle må fremføre diktene 
foran klassen.  
 
Vi ønsker Therese velkommen til oss på 5. trinn.  Hun er lærerstudent og skal være i praksis hos G og K i 
uke 5-7.  Hun kommer til å ha undervisning i noen timer i begge klassene. 

https://quizlet.com/_9cro2v?x=1qqt&i=2zryig


 

UKEPLAN 5. TRINN UKE 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


