
 

  

   Ukeplan for 5. trinn uke 36 og 37 

Foreldremøte  torsdag 6. september kl 18.00 i mediateket. Klassevis i etterkant. 

 

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 har foreløpig vært en suksess, elevene storkoser seg med dette arbeidsredskapet og er flinke til å bruke 

den og passe på den. Minner dere hjemme om å hjelpe elevene med å lade den opp slik at den er fulladet når de kommer til 

skolen. Send også med dem et par med hodetelefoner/ øreplugger. Husk at andre brukere ikke skal logge seg på/bruke 

elevens chromebook. 

 

Gymtøy. Vi er ute dersom det er fint vær fremover.  

 

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 nå det 

er deres tur.  

 

Alle skal ha en skjønnlitterær bok i boksen på skolen og en annen hjemme. Vi anbefaler minst 

15 minutter lesing (i senga om kvelden?) i bok hver dag i tillegg til lekser. 

 

Zeppelin lesebok, stairsbøkene (engelsk) og skriveboka skal ligge i sekken og bli med til skolen hver dag. 

Når elevene får utlevert Chromebook, vil vi ikke lenger levere ut lekseplan i papir. Den ligger på klassens hjemmeside, som før. 

 

PS! Noen elever fikler med slim og andre småting i timene, fint om dere kan ta en liten prat om det hjemme. Vi synes det er 

unødvendig å ta med slike saker på skolen da det tar oppmerksomheten bort fra læring. 

Hilsen Åse, Kaja, Halvor og Tone Kristin 



 

Ukeplan for uke 36 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Jeg kan bli en bedre leser. 

 

Jeg vet hva det vil si å skumlese, 

letelese og nærlese 

Leseboka 

s. 16 - 17 

Alle skal ha en 
skjønnlitterær bok i 
boksen på skolen og en 
annen hjemme. Vi 
anbefaler minst 15 
minutter lesing hver dag. 

Leseboka 

s. 18-21 

 

Skriveboka 

s. 21 nr 1 og 2. 

 

Overskrift: “Uke 36”, 

SKUMLESE 

Leseboka 

s. 22 

Skriveboka 

Overskrift: 

LETELESE 

s. 23 nr 6 og 7(du 

skal ikke skrive noe) 

Skriftlig: nr 10 og 11 

Leseboka 

s. 24-25 

 

Skriveboka 

Overskrift: 

NÆRLESE 

s. 25 nr 16 a og b 

 

Mate- 

matikk 

 

Jeg kan bruke oppstillingsmetoden 

for addisjon og subtraksjon 

 

- Jeg kan bruke en enkel modell for 

å løse tekstoppgaver. 

 

GUL: middels vanskelighetsgrad 

GRØNN: høyere vanskelighetsgrad 

 

Til torsdag (5A)/fredag (5B): 

Jobb med Multi smartøving i 15-20 min. 

5B: Rett gangeprøven og testen i oppstillingsoppgaver.  

Velg enten gul eller grønn lekse: 

GUL i Multi oppgavebok s. 24:  

- 1.99 a, c og d 

- 1.100  

GRØNN i Multi oppgavebok s.25: 

- 1.102 

- 1.103 

- 1.104 

Engelsk 

 

- identifisere noen språklige likheter og 

forskjeller mellom engelsk og eget 

morsmål. 

- Lese og forstå tekster av ulike lengder 

og i ulike sjangrer. 

Klikk på linken til Nasjonale prøver fra 2017 - velg oppgave 28. Les teksten, gjerne sammen 

med en voksen, og kryss av på det svaret som passer til teksten (på eget ark - husk navn 

på arket). 

 

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 har orden på garderobeplassen min. 

Bursdager  5B: Teo 21. august. 

https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=44580112&marketplaceId=624075&selectedLanguageId=1


 

Ukeplan for uke 37 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

-referere, oppsummere og 

reflektere over 

hovedmomenter i en tekst 

Leseboka  

s. 26 

 

Skriveboka 

Skriv hva bokstavene i 

BISON betyr. 

Leseboka  

s. 28 - 29 

 

Skriveboka 

Lag 3 spørsmål med svar 

til teksten.  

Overskrift: Zeppeliner. 

Leseboka s. 30 - 31 

 

Skriveboka 

1.Skriv noen engelske ord 

som du vanligvis bruker 

når du snakker. 

2.Hvorfor får vi nye ord 

inn i språket vårt? 

Les 30 min i egen 

lesebok 

 

Fortell en voksen 

hjemme om hva du 

har lært om nettvett 

(Se Salaby, norsk hvis du 

trenger repetisjon) 

Mate- 

matikk 

 

Jeg kan skrive og bruke tall 

med tideler og hundredeler. 

 

Jeg kan plassere desimaltall på 

tallinjen. 

Til torsdag (5A)/fredag (5B): 

 

Jobb med Multi smart øving i 15-20 min. 

 

Velg enten gul eller grønn lekse 

GUL i Multi oppgavebok s.44: 

Gjør oppgave 3.2 og 3.3. Husk å tegne av tallinjene i boken din før du svarer på oppgavene. 

GRØNN i Multi oppgavebok s. 47: 

Gjør oppgave 3.11 og 3.12 (husk svarsetning) 

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. 16 og 17. 

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

 

Stairs Workbook: gjør oppgave 10 og 11 på s.9. 

 

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 



 

Bursdager  Vi gratulerer: 

5A: Sunniva 11.september og Erle 15.september 

5B: Mia 10.september og Cecilie 15. september 

 

Gloser uke 36 

kangaroo - kenguru 

largest - største 

found - funnet 

next to - ved siden av 

believe - tro 

famous - berømt 

nickname - kallenavn 

Gloser uke 37 

room - rom 

walls - vegger 

chair - stol 

corner - hjørne 

collect - samle 

yesterday - i går 

accident - ulykke 

Tema: 

Norsk: Lese- og læringsstrategier 

Engelsk: All about me. 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 34 

Lang og kort vokallyd 

damer 

dammer 

hyle 

hylle 

naken 

nakken 

file 

fille 

Øveord uke 35 

småord 

til 

hos 

men 

nok 

alt 

for 

min 

din   



 

 

 


