
 

UKEPLAN 51 

UKENS MÅL 
Norsk Vi repeterer grammatikk.   

Engelsk Jeg kan lese enkle faktatekster på engelsk.  
Fortelle om kjente mysterier i verden på engelsk. 

  

Matte Jeg kan skrive og bruke tall med tideler og hundredeler og 
plassere desimaltall på tallinja. Jeg kan skrive tall mellom 
heltall på ulike måter. 

  

Samfunn Jeg kan gi eksempler på skrevne og uskreven regler i 
samfunnet.  

  

Naturfag Jeg kan fortelle om sure og basiske løsninger. Jeg kan 
forklare hvordan vi kan finne ut om noe er surt eller basisk. 

  

KRLE Jeg kan gi eksempler på hva kristne ber om. Jeg kan skrive 
hva de kristne ber om når de ber Fadervår. 

  

Sosial kompetanse Mot - Når vi tør å gjøre noe som er bra (eller har lyst til), 
enda vi synes det er litt skummelt. 

  

Nettvett Personvern   

 

LEKSER  
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lade Chromebook Lade Chromebook Lade Chromebook Lade Chromebook 

Engelsk: 
Les 10 minutter inne på 
“oxford owl”. 
 

Engelsk: 
Les 10 minutter inne på 
“oxford owl”. 
 

Engelsk: 
Les 10 minutter inne på 
“oxford owl”. 
 

Engelsk: 
Les 10 minutter inne på 
“oxford owl”. 

Norsk:  
Jobb 10 minutter med 
norsk heftet. 

Norsk: 
Jobb 10 minutter med 
norsk heftet. 
 

Norsk:  
Jobb 10 minutter med 
norsk heftet. 

Norsk: 
Jobb 10 minutter med 
norsk heftet. 

Matematikk: 
Jobb 10 minutter på 
Multi Smart Øving.  

Matematikk: 
Jobb 10 minutter på 
Multi Smart Øving.  

Matematikk: 
Jobb 10 minutter på 
Multi Smart Øving. 

Matematikk: 
Jobb 10 minutter på 
Multi Smart Øving.  

 Musikk: 
Husk å ta med headset 
til musikktimen på 
onsdag  

  

Ukelekse. (Skal gjøres 2 ganger i løpet av uken) 
Øv godt på øveord 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORDENSELEVER Øveord Gloser og diktat 

 
Osvald og Noelle 

 
 

Øveordene skrives inn i 
arbeidsdokumentet i norsk 
(chromebook). 
Skriv en setning til hvert 
øveord. 
 
uten 
blitt 
igjen 
tidligere  
fått 
rundt 
ny 
samme 
mens 
annet 

mystery - mysterium 
alien - romvesen 
ghosts - spøkelser 
horrible - fryktelig 
dangerous - farlig 
 
Diktat: 
 

1. It is so dangerous. 
2. She saw him when he 

ran away. 

Utlånsbod 

 
 

Rikke og Linnea 
 

 
BURSDAGER DENNE UKEN 

 
Henriette 16.12 

Marius 18.12 
Malin 19.12 
Rikke 28.12 

 
Gratulerer med dagen 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

● Denne uka skal vi ha juleverksted i grupper sammen med 4. trinn. 
● På grunn av juleverksted blir det ikke svømming denne uken. 
● Gruppen som skal være ute må kle seg etter været. 

○ Turplan: 

Mandag Tirsdag Torsdag 

Oransje og lilla Gul og grønn Rød og blå 

● Onsdag denne uken er det julegudstjeneste Julegudstjenesten starter klokka 11.00. 
● På fredag skal hele skolen ha nissefest i gymsalen. Ha gjerne på nisselue hvis du har. Elevene 

kan ha med seg litt julekaker eller kjeks og 0,5 liter valgfri drikke. 
● Elevene kan ha med brettspill til fredag siste time. 
● Første skoledag etter juleferien er onsdag 2.1.2019 
● Minner om foreldreundersøkelsen.  
●  

Med ønsker om en god jul 

Fra Jarle, Marta, Nette og Monica  

 

Jarle Risa: Jarle.risa@sandnes.kommune.no 
Marta Tysdal: marta.tysdal@sandnes.kommune.no  
 

mailto:Jarle.risa@sandnes.kommune.no
mailto:marta.tysdal@sandnes.kommune.no


 

Klassekontakter:  
Line Erikstad  og Tove Line Lysfjord  
  
FAU representant: 
Elise Lunde                   Klassetelefon: 480 07 784    

 

Timeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

juleverksted/tu
r 

juleverksted/t
ur 

norsk/matte juleverksted/tur nissefest 

10.00 - 
11.00 

juleverksted/tu
r 

juleverksted/t
ur 

k&h/musikk 
 

juleverksted/tur diverse 

11.40 -  
13.10 

samfunn/KRLE sos.komp 
(slutt 12:10) 

k&h/musikk naturfag avslutning 

13:20-14:
05 

engelsk  KRLE naturfag  

 

 


