
UKEPLAN 1 og 2 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva sakprosa er.    
Engelsk Jeg kan forstå og følge gangen i en oppskrift på engelsk. 

Jeg kan beskrive en typisk engelsk bursdagskake.  
  

Matte Kan regne ut ukjent vinkel i trekant og firkant.   
Naturfag Jeg kan forklare hvordan nyrene fungerer.    
Samfunn Jeg kan beskrive hva et samfunn er.    
KRLE Jeg kan si den gyldne regel. 

Jeg kan fortelle litt om kristen dåp og konfirmasjon. 
  

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 fredag uke 1 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Samfunn: 
Les s.84-85 i 
Midgard. 

 Norsk: 
Les s.94-97 i 
Zeppelin 
lesebok.  

Naturfag: 
Les s.92-93 i 
Yggdrasil.  

Norsk: 
Les s.102 i 
Zeppelin lesebok. 

Samfunn: 
Les s. 86 i Midgard. 

Skriving Samfunn: 
Skriv ned  med 
egne ord hva et 
samfunn er.  

Norsk: 
Gjør oppgave 1 
s.97. I 
oppgaven står 
det at du skal 
fortelle 
eventyret til 
hverandre. 
Dere skal 
fortelle 
eventyret til en 
voksen 
hjemme. 
 

Sosial 
kompetanse: 
 
 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 6 a 
s.102.  
 

Samfunn: 
Skriv ned hva du 
ønsker å bli når du 
blir stor. Hvordan 
kan du bli dette? 
Bruk gjerne internett 
eller spør en voksen.  

Regning  Matte: 
Oppgave 5 og 6 
s. 135 i multi 
grunnbok. 
 
 
 
 
 
 

 Matte: 
Oppgave 5 og 6 s. 
135 i multi 
grunnbok. 

Matte: 
Jobb 10 minutter 
med smart øving. 

Engelsk  Les teksten på 
side 90 og 91 
høyt for en 
voksen. Etter 
du har lest et 
par ganger, ser 
du på bildene 
på sidene 91 og 

 Les teksten på 
side 90 og 91 
høyt for en 
voksen. 
 
Øv på gloser og 
diktat. 

 
 



øver deg på å 
beskrive 
hvordan man 
lager chocolate 
crispies. 

Ukeleks
e 

 ● Øve på gloser og øveord. Det blir målsjekk på fredag. 
● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

 

 

ORDENSELEVER  

Uke 1: Waldemar 
og Christian 
 
Uke 2: Lisa og 
Ahin. 

 

home-made - hjemmelagd 
recipe - oppskrift 
favourite - favoritt 
mix - rør, bland sammen 
fridge (refridgerator) - kjøleskap 
 
Diktat: 

1. I love making food, so I want to be a cook when I 
grow up. 

2. Look at my new bike 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

Sakprosa, oppskrift, beskrivelse, nyrer, urin, 
samfunn, samarbeid og yrker.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

● Vi ber om at alt fravær blir skrevet inn i transponder fravær som du finner i appen. 
● I matte vil vi bruke tid på å repetere det vi har lært så langt i 5. klasse.  Vi skal ha 

halvårsprøve i matematikk i løpet av januar. 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn uke 1: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

FRI FRI FRI Norsk/ 
Matte 

Bibliotek 

10.00 - 
11.00 

   Norsk Musikk 
 



11.40 -  
13.10 

  
 
Hjem 12.10 

 Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

  Naturfag  

 

Uke 2:  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Svømming 
 

KRLE Norsk/Matte Bibliotek/målsjekk 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk Norsk Musikk 
 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse 
 
Hjem 12.10 

Aldersblanding Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


