
 

  

   Ukeplan for 5. trinn uke 47 og 48 

 

Utviklingssamtaler. Se eget skriv for tidspunkt. 

 

5B. Uke 47: onsdag 21.11 og torsdag 22. 11, Uke 48: tirs 27.11, ons 28.11 og tors 29.11. Sjekk tiden du er oppsatt på 

her: https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/15-bdcb9991-3869-44e3-ae42-9c9b8a6cf1b9.pdf 

 

Stavanger kunstmuseum. Vi er gjennom DKS invitert til kunstutstilling med Olaf Lange, grafisk trykk. 5B onsdag 21. nov kl 11.30 - 

13.30, 5A torsdag 22.nov kl. 09:00-11:00 

 

 

FAU inviterer alle foreldre og foresatte samt ansatte på Lassa skole til TEMAKVELD og FORELDRERÅDSMØTE. 
Tirsdag 27. November kl. 19.00 på lærerværelset på Lassa skole 

Tema: Nettmobbing/digital mobbing hos barn og unge. Kim Odland fra Lenden skole og ressurssenter, til å snakke om 

nettmobbing/digital mobbing hos barn og unge. 

 

 

 

https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/15-bdcb9991-3869-44e3-ae42-9c9b8a6cf1b9.pdf


 

Ukeplan for uke 47 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Videreutvikle leseferdighetene  

økt leselyst og leseglede 

kunne samtale og reflektere 

over innhold i tekster 

Leseboka s. 64 

 

Skriveboka: Gjør 

oppgave 20 og 21 

s. 64 

 

Leseboka s.66 - 69 

 

Snakk med en voksen 
hjemme og svar på disse 
spørsmålene: 
1.Hva betyr det å føle seg 
trygg? 
2.Hva kan jeg gjøre for å gjøre 
det trygt for de rundt meg? 
Send inn på Classroom 

 

Leseboka s. 69 

 

Skriveboka:  

Gjør oppgave 24, 

25 og 29 

 

Leseboka s.70 - 75 

 

Skriveboka: Gjør 

oppgave 35 og 37 

s. 75 

Mate- 

matikk 

 

Jeg kan lese av, tolke og lage et 

linjediagram 

Jeg kan lese av og forstå en 

tidstabell 

 

Gjør oppgavearket du har fått utlevert. Før pent inn i lekseboken din.  

Kopi av arket finner du på classroom.  

Engelsk 

 

- Lese og forstå tekster av ulike lengder 

og i ulike sjangrer. 

-Bruke grunnleggende begreper fra 

grammatikk og tekstbygging . 

Textbook: s.58 og 59. 

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

 

Workbook s.47: Gjør oppgave 79 og 80. 

Øv godt på glosene. 

Annet:  Tenk over  Bidrar jeg til god arbeidsro? 

Sosialt: 

 

Jeg tar gode valg i friminuttene 

Jeg er positiv til andres forslag til lek og aktivitet 

Bursdager  Vi gratulerer:  

5A: Nicolai 19.nov, Adrian 22.nov 

5B: Elena 20. nov 



 

 

Ukeplan for uke 48 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Presentere egne tolkninger av 

personer, handling og tema i et 

variert utvalg av barne- og 

ungdomslitteratur på bokmål  

og nynorsk 

Leseboka s. 76 - 77 

 

Skriveboka: VALG:Lag 

en liten tegning eller 

skriv kort om tre av 

disse mystiske 

vesenene.  

 Leseboka s. 78 - 79 

 

Skriveboka Gjør nr 42 

s. 79 

Leseboka s. 80 - 85 

 

Skriveboka: Velg enten oppgave 48 eller 49. 

Mate- 

matikk 

 

Lekse: repetisjon fra året 

Skole: 

Jeg kan beskrive egenskaper vi 

ulike firkanter, trekanter og 

andre todimensjonale figurer. 

Mattebingo (repetisjon) 

Gjør så mange oppgaver du klarer på mattebingoen.   

Krav: Du må få en bingo og jobbe i minst 30 min, men gjerne mer! 

Engelsk 

 

- Kunne si hva ulike klokkeslett er 

på engelsk. 

 

-Lese og forstå tekster av ulik 

lengde og i ulike sjangrer. 

Textbook: Les s.39 og 40. Les gjerne teksten sammen med en voksen. Øv på å oversette teksten til 

norsk (muntlig).  

 

Chromebook: Gjør oppgaven - Which clock? 

 

Øv godt på glosene.  

Annet:  Tenk over:  Hva kan du si av positive ord til klassekameratene dine? 

Sosialt: 

 

Jeg er rask og rolig i overganger 

Jeg bruker innestemme i klasserommet 

Bursdager  Vi gratulerer: 

 

 

 

http://skole.salaby.no/5-7/engelsk/grammar/what-time-is-it/which-clock


 

Gloser uke 47 

like what? - som hva da? 

many - mange 

think- tro 

to do - å gjøre 

holiday - ferie 

rent - leie 

borrow - låne 

look forward to - glede seg til 

Gloser uke 48 -  

What time is it? 

 

ten to ten - ti på ti 

ten past ten - ti over ti 

quarter to ten -  kvart på ti 

quarter past ten - kvart over ti 

half past ten - halv elleve 

 

Tema: 

Norsk: Lesing. Bokanmeldelse. 

Rettskriving 

Engelsk: Årstidene og klokka. 

Matematikk: Statistikk og geometri 

Naturfag: Kroppens indre organer 

Samfunnsfag: Samfunn  

KRLE: Kristendommen 

Øveord uke 47 

Ord som slutter på dt og tt 

rødt 

godt 

vondt 

kaldt 

mildt 

rundt 

flott 

glatt 

 

 

Øveord uke 48 

Forenkling av dobbel konsonant 

(vi bruker ikke tre konsonanter etter hverandre) 

snill 

snilt 

gammel 

gamle 

fylle 

fylte 

begynne 

begynte 

 

 

 



 

 

 


