
UKEPLAN 35 

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. 
Jeg kan lese og forstå ord og uttrykk knyttet til skole og 
skolehverdag.  
Jeg kan bruke engelske preposisjoner. 

  

Matte Jeg kan runde av tall og regne ut omtrentlige svar. 
Jeg kan addere og subtrahere med oppstilt metode. 
Jeg kan regne med negative tall. 

  

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 Norsk: 
Les s.8-9 i Zeppelin 
lesebok.  

Samfunn: 
Les s.12 i Midgard 

Norsk: 
Les s.6-7 i Zeppelin 
lesebok.  

Samfunn: 
Les s.14-15 i Midgard. 

Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 8,9 
og 10 s.9 

Sosial kompetanse: 
Framsnakk minst tre 
elever i klassen som 
du vanligvis ikke 
pleier å være 
sammen med. Fortell 
til en voksen 
hjemme. 
 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 3,4 og 5 
s.7. 
 

Samfunn: 
Gjør oppgave 1 s.28 i 
Midgard.  

Regning  
 

Matte: 
S. 12  i Multi 
oppgavebok. 

Matte: 
Løs oppgaven: 
Line og Erik er med 
pappa på fisketur. De 
får 56 fisker. På vei 
hjem bærer pappa 
halvparten av fiskene, 
mens Line og Erik 
deler resten likt 
mellom seg. Hvor 
mange fisk bærer 
Line? 

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 

Adora og Micaela 
 

starts - begynner 
finishes - slutter 
English - engelsk 
subject - fag 
grow up - blir voksen 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

Tempel, hellig, 
balsamert, mumie, 
forsøk, oppskrift, 

interesse, diskutere 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● 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 mandager og tirsdager etter 

undervisning. 
● Foreldremøte blir onsdag 28.august kl.18.00.  
● Blå gruppe skal ha uteskole etter lunsj på onsdag (Lisa, Ahin, Micaela, Lukas, Wiktor, 

Jonathan, Abdulaziz).  

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Gym 
 
Beat the street 
kl. 09.30-09.50 

KRLE Matte 
Norsk 

Målsjekk 
Matte 
Norsk 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk Norsk Musikk 

11.40 -  
13.10 

Vi forbereder 
oss til 
nasjonale 

Sosial 
kompetanse 
 

Aldersblanding 
(5. - 7. trinn 
fordelt på fire 

Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 



prøver. Hjem 12.10 grupper). 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


