
UKEPLAN 34 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til ulike tekster og kan finne bevis i tekst.    
Engelsk Jeg kan forstå og bruke ord knyttet til det å spørre om hjelp 

i klasserommet. 
  

Matte Jeg kjenner verdien av sifrene i et tall. 
Jeg kan sammenligne tall og plassere dem på en tallinje. 
Jeg øver på strategi for hoderegning. 

  

Naturfag Jeg kan observere og lage en hypotese.    
Samfunn Jeg kjenner til samfunnene som utviklet seg langs de store 

elvene i Egypt og Mesopotamia.  
  

KRLE Jeg kan forklare hva filosofi og etikk er.   
Sosial kompetanse Hjelpsomhet - det er når vi hjelper andre.   
Nettvett Personvern   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Samfunn 
Les s.8-9 i Midgard.  

Naturfag:  
Les s.8 i Yggdrasil 

Naturfag: 
Les s. 9-11 i Yggdrasil.  

Samfunn: 
Les s.10-11 i Midgard. 

Skriving Samfunn: 
Skriv ned 5 ord du 
synes er 
vanskelige. 
 
Norsk: 
Fortell om en dag i 
sommerferien. 
Minst 10 setninger.  

Sosial kompetanse: 
Skriv ned minst fem 
fordeler en kan ha av 
å snakke vennlig om 
og til andre 
mennesker. 
 
 

Naturfag: 
Hvordan lærer du 
best?  
Skriv ned 3 stikkord.  
 

Samfunn: 
Gjør oppgave 1 og 3 s.13 i 
Midgard.  

Regning  
 

Matte: 
S. 4 i Multi 
oppgavebok. 

Matte: 
Løs oppgaven: 
Sandra baker boller. 
Hun lager en 
bolledeig og deler 
den i fire deler. Av 
hver del lager hun 
seks boller. 
Hvor mange boller 
baker Sandra til 
sammen? 

Matte: 
Jobb minst 10 minutter 
på smart øving. 

Engelsk  
 

  
 

 
 

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

 

 

 

 

 



 

ORDENSELEVER Gloser 

Ingeborg og 
Charlotte 

 

 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

ørken, skrifter, 
elvekultur, kanaler, 

observere, hypotese, 
etikk og filosofi.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

● Hei og velkommen til nytt skoleår! :)  
● Vi ønsker Abdelaziz og Zander velkommen i klassen. 
● Fint hvis elevene får bokbind på bøkene etterhvert som de får disse med hjem.  
● Melkebestilling gjennomføres gjennom Tines hjemmesider.  
● Det er lurt å ha med vannflaske til melkebestilling er i orden.  
● Skolen har leksehjelp fra uke 35. Denne legges til tirsdager og onsdager etter 

undervisning. 
● Foreldremøte blir onsdag 28.august kl.18.00. Egen invitasjon med saksliste kommer. Har 

dere saker meld de gjerne inn innen fredag 23.august.  
● Rød gruppe skal ha uteskole etter lunsj på onsdag ( Sara, Alva, Amy, Runar, Vebjørn og 

Sebastian).  

 

 
 
 
  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Gym KRLE Matte 
Norsk 

Matte 
Norsk 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk Norsk Musikk 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Klassens time 
 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse 

Aldersblanding 
(5. - 7. trinn 
fordelt på fire 
grupper). 

Samfunn Matte 
 
Engelsk 



13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


