
Ukeinfo for 5. klassetrinn                                    Uke: 25
Kontaktinformasjon

Gausel skole (sentralbord): 51 81 43 20
Arbeidsrom (lærere/5.trinn): 51 81 43 35

Skolens hjemmeside på internett:
http://www.linksidene.no/gausel

Kontaktlærer 5 blå: Christina Røed Horpestad
christina.roed.horpestad@stavangerskolen.no

Kontaktlærer 5 rød: Shaun William Thomas
shaun.william.thomas@stavangerskolen.no

Kontaktlærer 5 gul: Michael Bekke
michael.bekke@stavangerskolen.no

Andre ansatte på trinnet

Faglærere

Anita H. Aasland (matematikk og naturfag)
anita.hanssen.aasland@stavangerskolen.no

Edel Tykhelle (Kunst og håndverk)
edel.tykhelle@stavangerskolen.no

Brynjar Nilsen Lid (Musikk)
brynjar.nilsen.lid@stavangerskolen.no

Marte Høyvik (Engelsk og samfunnsfag)
marte.berg.hoyvik@stavangerskolen.no

P O S T K A S S E:
● Det blir turdag/aktivitetsdag for 5.trinn på mandag 20.06. Se eget skriv for mer informasjon.

● Årets sommerles er i gang! Vi oppfordrer alle elever til å lese i sommer. Denne uken kommer vi og til å lese litt
både på skolen og hjemme.

● Matematikk: Elevene gjennomførte en oppsummerende prøve/årsprøve i forrige uke. Denne bestod av to deler:
en manuell/skriftlig del og en digital del. Den skriftlige delen har elevene fått med seg hjem til gjennomsyn,
mens resultatet for den digitale delen av prøven finner dere i Campus Matte.
Be elevene vise dere dette. Velg “ prøve” og deretter “rapport”. Tilbakemeldingen følger trafikklysene, og har
tilhørende øvingsoppgaver/ oppfølgingsoppgaver.

● Innsamling av Chromebook og lader på tirsdag. Etui til CB oppbevares i boksene til over sommerferien.
Det er kun de elevene som har den gamle CB-versjonen som skal levere den inn.
Elevene vil få en ny CB når skolen starter opp igjen.

● Siste skoledag før ferien er onsdag 22.03. Skoledagen varer til 13.45.
Elevene kan ta med seg noe godt til 25kr + en liten brus/juice/iste.

● Rydding: Alle må ta hjem sine egne ting (klær, innesko, støvler) som ligger i
garderoben før sommerferien. Tingene som ligger igjen blir lagt i gjenglemtkassen
nede ved musikkrommet.

● Vi ønsker alle en riktig fin sommerferie :)
Nyt sommeren sammen med familie og gode venner. Ta godt vare på hverandre, så sees vi igjen i august :)

Vi har fokus på:
Nettvett
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L E K S E P L A N uke 25

Til tirsdag: Spis en is.

Matematikk: Vis resultat av årsprøve til mor og/eller far (evt. en annen
voksen som du bor sammen med). Gjelder både skriftlig del og digital del.
Skriftlig del av prøven tas med tilbake til skolen, med underskrift fra den/de
voksne.
Obs! 5 blå: Vi opplevde dessverre teknisk feil under gjennomførelsen av
digital del. Noen elever klarte ikke å registrere svarene sine på enkelte
oppgaver og fikk dermed feil på rapporten sin. En elev i klassen oppdaget
også en feil i fasiten, slik at hans riktige svar var blitt registrert som feil i
rapporten.

Norsk: Les minst 15 minutter i en valgfri bok. Husk å registrere boka på
sommerles når du er ferdig med den.

Til onsdag: Bland deg et glass saft / ta deg noe godt å drikke.

Spis en is.

Norsk: Les minst 15 minutter i en valgfri bok. Husk å registrere boka på
sommerles når du er ferdig med den.

God sommerferie
5.trinn



Arbeidsplan for norsk 5. trinn:                    Uke 25
Tema: Sommerles og ordklasser

Kompetansemål:

- bruke fagspråk og kunnskap om
ordklasser og
setningsoppbygging i samtale om
egne og andres tekster.

- lese lyrikk, noveller, fagtekster og
annen skjønnlitteratur og
sakprosa [..] og samtale om
formål, form og innhold.

Kjerneelementer fra fag:

Skriftlig tekstskaping.

Språket som system og mulighet.

B A S I S O P P G A V E R

Mål: Finne leseglede og øke leselyst
Sommerles: Vi leser og registrerer
bøkene på sommerles.

Dere har lov til å ta med dere en
kosepute/pledd denne uken, dersom du
vil sitte litt ekstra godt når du leser :)

E L E V E N S   V A L G

Stillelesing

Elevene velger bøker etter ønske og nivå.



Arbeidsplan for matematikk 5. trinn:           Uke 25
Tema: Algebra

Ordbanken:

Likhet, likhetstegn, likning,
ulikhet.

Kompetansemål:

Løse likninger og ulikheter gjennom logiske resonnementer og
forklare hva det vil si at et tall er en løsning på en likning.

På skolen:

Årsprøve i matematikk

5 gul: Mandag
5 rød:Torsdag
5 blå: Onsdag

Algebra: Vi gjør ferdig
arbeidet vårt med ulikheter.

På skolen:

Årsprøve i matematikk

5 gul: Mandag
5 rød:Torsdag
5 blå: Onsdag

Algebra: Vi gjør ferdig arbeidet
vårt med ulikheter.

På skolen:

Årsprøve i matematikk

5 gul: Mandag
5 rød:Torsdag
5 blå: Onsdag

Algebra: Vi gjør ferdig arbeidet
vårt med ulikheter.

Elevens valg

Likninger 1

Kjøpesenterrally

Stemmer ulikheten?

Elevens valg

Kikora:Jobb med tildelte opp
-

gaver om likheter/likninger og
ulikheter.

Likninger. Se classroom for
matematikk.

Elevens valg

Kikora:Jobb med tildelte opp -
gaver om likheter/likninger og
ulikheter.

Problemløsing ved hjelp av
likninger. Se classroom for
matematikk.

https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver/7b/7/c/1


Kjøpesenterrally

Stemmer ulikheten?

Kjøpesenterrally

Stemmer ulikheten?

Arbeidsplan for engelsk 5. trinn:                             Uke 25

Tema: English-speaking countries - fremføring

Kompetansemål:

Utforske levemåter og tradisjoner i ulike
samfunn i den engelskspråklige verden og i
Norge og reflektere over identitet og kulturell
tilhørighet

Kjerneelementer fra faget:

Språklæring

Møte med engelskspråklige tekster

Kommunikasjon

B A S I S O P P G A V E R

Fremføring av prosjekt.
Vi fortsetter å presentere foran klassen :)

E L E V E N S  V A L G

Link til ordbok

https://www.dinordbok.no/norsk-engelsk/

