
ARBEIDSPLAN Karuss skole – tlf.38 06 45 00 www.minskole.no/karuss 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktlærer: 

Tone Hager Løvdal: tone.h.lovdal@kristiansand.kommune.no  

Matte og Naturfag: Thomas Nikolay Olsen: 
thomas.n.olsen@kristiansand.kommune.no  

Gym og Musikk: Rodrigo Poblete: 
rodrigo.poblete@kristiansand.kommune.no  

K&H: Asgeir Klokk: asgeir.klokk@kristiansand.kommune.no  

Telefon til arbeidsrom for lærerne på 5.trinn: 90 88 16 83  

5.trinn Uke 19 Navn: 

 
Forrige uke var vi både på Samsen og laget animasjonsfilm og på 
Kinoen. Etter den første filmen kom også Nils Ole Oftebro inn i salen. 
Han hadde hovedrollen i filmen. Elevene fikk stille han spørsmål.  
 
Denne uken har jeg eksamen. Elevene har derfor vikar i mine timer. 
 
Husk at det er gym til onsdag. Elevene skal dusje etter gymen. Jentene 
trenger ikke dusje håret!.  Husk nødvendig gymtøy. 

SOSIALT MÅL 
 
 
Jeg er et godt forbilde 

for mine medelever. 
 
 
 

 

 
TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
08.30 – 08.45 Morgensamling Lesekvarten Lesekvarten Lesekvarten Morgensamling 
1 time 
08.45 – 09.25 

 
Matte 

 
Samf.fag 

 

 
 

Gym 
 

 
Norsk/bibliotek 

 

 
K&H 

 
 2. time 

09.25 – 10.05 
Musikk Engelsk 

3 time 
10.15 – 11.00 

Fysak Krle Matte Matte Matte 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

     

4 time 
11.40 – 12.25 

Norsk Engelsk          Krle Naturfag  
 

Naturfag 5 time 
12.25 – 13.10 

Norsk Norsk  
Norsk 

6 time 
13.15 – 14.00 

Arbeidstime Leksehjelp  
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Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 
Øv 10 min på glosene 
 
Engelsk: Les og oversett side 
124. Gjør oppgave under 
activity.  
 
Samf.fag: Les om Sokrates, 
Platon, Aristotles og 
Hippokrates side 107-109. 
Velg en av dem og skriv 4 
faktasetninger. 

Les 15 min 
 
Krle: Les side 210. Gjør 
oppgave 9 side 211. 

Øv 10 min på glosene 
 
Norsk:SP: Gjør oppgave 20 a 
og b s. 123. 
 
Engelsk: Repeter side 124. 
Les og oversett side 125. Gjør 
oppgavene under activity.  

Jeg har jobbet 30 min på multi 
smart øving.  

 
 
 
 
Fag Mål Jobb med 

NORSK 
 
 

Jeg kan bøye et verb i presens og 
preteritum. 

 SP: Vi jobber med sidene 122 og 123. 
 
LB: Vi jobber med sidene 164 og 165 Jeg kan skrive om en tekst fra 

presens til preteritum og 
omvendt. 

 

MATTE 
 
 

Jeg kan addere brøker med lik 
nevner. 

 Vi jobber med sidene 51-53 i multi 5b. 

Jeg kan subtrahere brøker 
med lik nevner. 

 

ENGELSK 
 
 

I know that regular verb has the 
ending -ed in the simple past 
tense. ex. enjoyed 

  
We are working with page 124 and 125 
 
 
New words: refused, track, slippery, ran, in front of, warning sign, 
second last, lake, two floors. I  have read and translated the 

text to an adult.  
 

SAMFUNN 
 
 

 Jeg kan forklare hva en filosof er.  Vi jobber med sidene 106-109 

Jeg kan fortelle om tre ulike 
filosofer. 

NATURFAG    

  

KRLE 
 
 

Jeg vet hva et livvsyn er. 
 
Jeg kan tre fakta om 
humanismen. 
 
Jeg kan fortelle om ulike 
humanistiske tradisjoner.  

 Vi jobber med side 210 og 211. 
 
Repeter kap. Løs oppgaver side 210 og 211.  

MUSIKK 

 

Jeg samarbeider godt med 
gruppa  og har rappverset og 
beaten klar til torsdag. 

 Vi lager rap. 
 
Kjærlighet - sommerferie - skummelt-turen-På shopping 

  
  

KRØ 
 
 
 

Jeg gør en god innsats i  
liten ball - 60 m og stille lengde. 

 Friidrett. 

K&H 

 

Jeg kjenner til bruk av rasp,fil og 
ulike finheter på sandpapir 
Jeg kan bruke en elektrisk drill og 
kjenner til ulike bortyper 
Jeg kjenner til noen 
overflatebehandlinger 

 Vi fortsetter med snurrebassen. 

 


