
 

 

   Ukeplan for 5. trinn uke 49 og 50 

 

Første del av skoleåret nærmer seg slutten, og det er på tide å rydde opp litt i skolesekken og pennalet. 

I sekken trenger du: Fulladet chromebook, pennal, tom drikkeflaske, matpakke, skrivebøker (lekse), lesebok 

I pennalet trenger du: Blyant, blyantspisser, viskelær, fargeblyanter, linjal og gradskive (vi skal i gang med 

geometri). 

I gymbagen trenger du: Gymtøy, gymsko, drikkeflaske og håndkle. 

 

5B er så heldige at vi har fått billetter til Trollmannen fra Oz - Rogaland Teater 6.desember kl  17.00.  For de 

som allerede har meldt sin interesse og fått tildelt plass (e-post fra Stig), møt opp utenfor teateret kl 16.40 og få 

billetter av Tone Kristin. 

 

I 5A har klassekontakt Connie tatt initiativ til felles julefrokost. Infoskriv kommer senere men datoen er satt til 12.desember. 

 

Fredag 30. november er frist for å ha med konvolutt til omvendt julekalender! 

 

Juleverksted onsdag 5. desember. Elevrådet arrangerer juleverksted på tvers i år, og vi er sammen med fadderbarna våre. Alle elevene har meldt 

seg på en hovedaktivitet. Dersom elevene skal pynte fyrstikkesker som hovedaktivitet MÅ de ha med en TOM fyrstikkeske hjemmefra.  

 

Vi skal til  Stokka kirke 19. desember. Det er alternativt undervisningsopplegg på skolen for de som ikke blir med til kirken.. Dersom deres barn skal 

delta på alternativt opplegg, må dere sende en påmelding direkte til kontaktlærer innen mandag 10.desember. 

 

Vi skal få se på ulike juleforestillinger fremført av andre klasser nå i adventstiden. I tillegg  øver vi til en liten julemusikksamling for fadderbarna 

våre som vi skal ha tirsdag 18.desember.  

 



 

Ukeplan for uke 49 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Videreutvikle leseferdighetene  

økt leselyst og leseglede 

kunne samtale og reflektere 

over innhold i skjønnlitterære 

tekster 

Gjør deg kjent med 

notatskjema for bokmelding 

(Se på Classroom). Bestem 

deg for ei bok du vil anmelde 

og presentere for klassen. 

 

Fyll ut notatskjema for bokmelding. Se oppgave på Classroom 

Mate- 

matikk 

 

- Jeg kan beskrive egenskaper ved 

ulike firkanter, trekanter og andre 

todimensjonale figurer 

- Jeg kan lage modeller av 

tredimensjonale figurer.  

Lag en eller flere tredimensjonale figurer av noe du finner hjemme.. Ta 

bilde av figuren, lim bildet inn i et dokument eller en presentasjon og 

beskriv figuren. 

- Hva heter figuren? 

- Hvilke todimensjonale figurer er den satt sammen av? 

- Hva er egenskapene til disse figurene? 

Figurene kan lages digitalt (minecraft) eller av papir, papp, ståltråd, osv. 

Vær kreativ! 

Lever ferdig oppgave på Classroom 

Det blir en ny gangetest torsdag 6.desember. 

Begreper: 

- Parallelle linjer 

- Kanter 

- Vinkler 

- Sider 

- Kvadrat 

- Rektangel 

- Sirkel 

- Rettvinklet 

- Likesidet 

- Likebeint 

 

Engelsk 

 

- Lese og forstå tekster av ulike lengder 

og i ulike sjangrer. 

-Bruke grunnleggende begreper fra 

grammatikk og tekstbygging . 

Velg mellom step 1 eller step 2. (Ligger på Classroom.) 

 

Step 1.Chimney Trouble. 

Step 2:Christmas in Norway. 

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

 

Classroom: Gjør oppgaven “Homework week 49”. 

Øv godt på glosene. 

Sosialt: 

 

Jeg tar gode valg i friminuttene 

Jeg er positiv til andres forslag til lek og aktivitet 

Bursdager  Vi gratulerer:  



 

5B: Stine E.T, Thomas og Emilie - alle 6. desember! 

Ukeplan for uke 50 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Skrive fortelling etter gitte 

kriterier. 

Les vurderingsskjema for 

fortelling som ligger på 

Classroom. 

 

Fyll ut idearket ditt. 

Skriv en god innledning 

på fortellingen din. Bruk 

idearket ditt og 

vurderingsskjemaet 

underveis. 

Skriv ferdig fortellingen. Bruk 

vurderingsskjemaet underveis og sjekk før 

innlevering. Når du er fornøyd og tenker at 

fortellingen er klar for å trykkes opp i klassens 

julefortellingsbok, leverer du inn på Classroom 

Mate- 

matikk 

 

- Jeg kan forklare forskjellen 

mellom spiss, stump og rett 

vinkel.  

- Jeg kan bruke en gradskive 

og måle vinkler.  

Husk gradskive på skolen! 

Multi oppgavebok s.74-77 

Velg mellom gul og grønn lekse. Grønn er noe vanskeligere enn gul. 

Gul: Gjør oppgave 4,40, 4.41, 4.42 og 4.43 

Grønn: Gjør oppgave 4.46,  4.47, 4.48 og 4.49  

Engelsk 

 

- Kjenne til ulike juletradisjoner i 

flere engelskspråklige land. 

 

-Lese og forstå tekster av ulik 

lengde og i ulike sjangrer. 

Chromebook: Klikk på linken og se julefortellingen. 

 

Svar på oppgavearket du fikk utdelt på skolen - Homework week 50. 

 

Øv godt på glosene.  

Annet:  Tenk over:  Hva kan du gjøre for å glede andre? 

Sosialt: 

 

Jeg er rask og rolig i overganger 

Jeg bruker innestemme i klasserommet 

Bursdager  Vi gratulerer: 

5A: Sisi 15.desember 

5B: Julian 13. desember 

 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/my-favourite-day-christmas


 

Gloser uke 49 

Repetisjon av spørreord. 

what - hva 

who - hvem 

when - når 

where - hvor 

why - hvorfor 

 which - hvilken 

 

 

Gloser uke 50 -  

 

Christmas - jul 

Christmas tree - juletre 

star - stjerne 

presents - gaver 

Christmas carols - julesanger 

Santa Claus - julenissen 

turkey - kalkun 

Tema: 

Norsk: Skrive bokanmeldelse og 

fortelling 

Engelsk: Christmas. 

Matematikk: Geometri 

Naturfag: Kroppens indre organer, 

pubertet/psykisk helse 

Samfunnsfag:Menneskene ved de store 

elvene.  

KRLE: Kristendommen 

Øveord uke 49 

Ord med æ-lyd 

tær 

herre 

verre 

bære 

lærer 

tverr 

snerre 

klær 

 

 

Øveord uke 50 

Ord med kj-lyd 

kjekk 

kjøttkaker 

kjevle 

kyst 

kilo 

kinesisk 

kjenner 

kjeller 

 

   



 

 

 

 


