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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 21 Navn: 
 
 
 
Minner om at det er viktig å høre elevene i målene. Viktig å høre de 
lese engelsk samt oversette teksten.  
 
Vi skal øve på gangetabell og her er det viktig at dere hjelper til hjemme. 
De få utdelt gangetabell på skolen slik at de kan øve på den. 
 
 
 

SOSIALT MÅL 
 

Jeg er kjapp til å 
komme inn etter 

friminuttet.

 
 
 

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

 
Matte 

 
 

Norsk 

 
 

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 

Samf.fag Norsk  
Norsk 

6 time 
13.15 – 14.00 

Arbeidstime Leksehjelp  

 
Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 
Øv 10 min på glosene 
 
Norsk: SP. gjør oppgave 9 
side 167 
 
Samf.fag. Gjøre ferdig 
tankekartet vi begynte på i 
forrige uke.  

Les 15 min 
 
Norsk: SP. Gjør oppgave 10 
side 167 
 
Samf. fag. Lese side 117. 
Skrive 10 nøkkelord, slik at du 
kan gjenfortelle ved å bruke 
nøkkelordene.  

Øv 10 min på glosene 
 
English: Read and translate 
page 136 and 137. Answer the 
questions under activity.  
 
Krle: Les side 84 og 85. Nevn 
tre land i verden hvor det er 
flest kristne.  

Jeg har jobbet 30 min på multi 
smart øving.  
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Fag Mål Jobb med 

NORSK 
 
 

Jeg vet hva et adjektiv er. 
 

 Vi fortsetter med adjektiv. Side 163-167 
 
Oppgaver i arbeidsboka. Jeg vet hvordan et adjektiv kan 

brukes i sammenligninger. 
 

 

Jeg kan gradbøye et adjektiv.  
MATTE 
 
 

Jeg vet hva en faktor og et 
produkt er.  

 Vi starter opp med nytt kapittel, multiplikasjon og divisjon. 
Vi skal øve på gangetabell og her er det viktig at dere hjelper til hjemme. 
De få utdelt gangetabell på skolen slik at de kan øve på den. 
Vi skal jobbe med sidene 68-70 og smartøving. Jeg kan gangetabellen.  

 
 

ENGELSK 
 
 

I have read and translated the 
text to an adult.  
I can use the new words in 
sentences. 

  
Read page 136 and 137 
 
 
New words: hedgehog, spines, spiky, pointy, snout, worm, 
mushroom, suckle, fewer, preserve, ran a poll I can find adjectives in the text.   

SAMFUNN 
 
 

Jeg kan fortelle om hvordan 
Roma ble grunnlagt. 

 Gjøre ferdig tankekartet.  
 
Begynne på nytt kap. Romerriket side 116-117 Jeg kan gjenfortelle sagnet om 

Romelus og Remus. 
 

NATURFAG    

  

KRLE 
 
 

Jeg kan vise på et verdenskart 
hvor kristendommen er mest 
utbredt.  

 Vi jobber med sidene 84-85. 

Jeg kan forklare hva kristne 
mener med tilgivelse.  

MUSIKK 

 

Jeg er en god samarbeidspartner  Tilbake til Rapinnslag 

jeg har laget ferdig rim og rytme  

  

KRØ 
 
 
 

jeg gir maks på liten ball og 
lengde med fart 
 
Jeg kan slåballreglene 

 Friidrett og slåball 

K&H 

 

Jeg erfarer hvordan det er å 
overflatebehandle spon og brent 
leire. 
Jeg skjønner noen prinsipper for 
balanse og likevekt 

 Vi overflatebehandler relieffet som er brent. 
Vi tester ut snurrebassen, hva er viktig for at den skal “snurre” 
lengst mulig, vi kjører en liten konkurranse. 

 


