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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 20 Navn: 
 
Viktig beskjed fra 17. mai kommiteen.  
ALLE må levere kake 16. mai. Det er også viktig at alle som er satt 
opp på dugnaden kommer. Vi er en liten klasse, så vi trenger alle! 
 

Ang oppmøte 17. mai. Se eget utlevert 
skriv! 

SOSIALT MÅL 
 
 

Jeg er et godt 
forbilde for de andre 

i 17. maitoget. 

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

 
Matte 

Besøk på 
Vågsbygd 

bibliotek kl. 
0900. 75 min 

 
 

Gym 
 

 
Norsk/bibliotek 

 

 
 

17. mai 
 
 

Alle elevene 
møter kl. 09.00 

på FISKÅ skole.

 
 
 

2. time 
09.25 – 10.05 

Musikk 
tema 17.mai 

Engelsk 

3 time 
10.15 – 11.00 

Karusken 
Rydde 

skoleområdet 

Norsk Matte Matte 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

    

4 time 
11.40 – 12.25 

Norsk Engelsk          Samf.fag  
Sangsamling 

 
 

5 time 
12.25 – 13.10 

Samf.fag Norsk 

6 time 
13.15 – 14.00 

Arbeidstime Leksehjelp  Norsk 
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Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag 
Øv 10 min på glosene 
SP: Les side 160. Gjør 
oppgave 4 side 162. 
 
Norsk: Les gjennom (repeter) 
lenken som ligger på ITS 
learning. Lag 3 spørsmål i 
kladdeboka som du har lyst til 
å spørre tegneserieskapene 
om. 

Les 15 min 
 
Samf. fag: Les side 110. Gjør 
oppgavene som liger på Its 
Learning. 

Øv 10 min på glosene 
Jeg har gjort 30 min på 
multismartøving 
 
English: Read page 126 and 
127. Do the tasks under 
activity on both page 126-127.  

 
 
 
 
Fag Mål Jobb med 

NORSK 
 
 

Jeg vet hva et adjektiv er.  Vi skal begynne med adjektiv. 
SP: s. 160-162 

Jeg vet hvordan et adjektiv kan 
brukes i sammenligninger. 

 

Jeg kan gradbøye et adjektiv.  
MATTE 
 
 

Jeg vet hva en uekte brøk og 
blanda tall er. 

 Vi jobber med sidene 56, 57,58 + noe ekstra 
Husk multi smartøving. 

Jeg kan gjøre om fra uekte 
brøk til blanda tall. 

 

ENGELSK 
 
 

I can find adjectives in a text.   Read page 126-127 
 
 
 
New words: beach, watch, looks very old, built, maiden voyage, 
ship, died, iceberg, visit, steam train, proper, return, collection. I  have read and translated the 

text to an adult 
 

SAMFUNN 
 
 

Jeg kan forklare ordet demokrati.   Vi jobber med sidene 110-112 

Jeg kan gjenfortelle side 110. 

NATURFAG Jeg vet hva et tre består av.  Globus 5 s. 95-97 

Jeg kjenner til noen av de 
vanligste treslagene vi har i 
Norge. 

 

MUSIKK 

 

Jeg kan norge i rød hvit og blått 
og ja vi elsker 

 tema 17.mai 

Jeg kan synge i takt.  

  

KRØ 
 
 
 

   

K&H 

 

   

 


