
UKEPLAN 38 

UKENS MÅL 
Norsk Vi forbereder oss til nasjonal prøve i lesing.    
Engelsk Vi forbereder oss til nasjonal prøve i engelsk.   
Matte Kan multiplisere et ensifret tall med et tosifret tall   
Naturfag Jeg kjenner til ulike dyr som lever i komposten.    
Samfunn Jeg kjenner til samfunnene som utviklet seg langs de store 

elvene i Egypt og Mesopotamia.  
  

KRLE Jeg har deltatt i en samtale om utfordringer knyttet til 
mobiltelefoner og internett 

  

Sosial kompetanse Utholdenhet- Det er når vi holder ut selv om vi har lyst til å 
gi opp.  

  

Nettvett Personvern   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Norsk: 
Les s.10-11 i 
Zeppelin lesebok.  

Naturfag: 
Les s.26-28 i 
Yggdrasil.  

Norsk: 
Les s.16-17 i Zeppelin 
lesebok. 

Samfunn: 
Les s. 24-27 i Midgard.  

Skriving Norsk: 
Gjør oppgave 11,12 
og 13 s.11. 
 
 
Vis Målsjekkbok og 
få underskrift av en 
voksen hjemme. 

Sosial kompetanse: 
Les ark om 
krenkende adferd. 
Forklar til en voksen 
hjemme hva rasisme, 
diskriminering, vold 
og utestenging betyr. 
 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 2 og 4 
s.17.  
 

Samfunn: 
Skriv ned 4 viktige 
setninger fra det du har 
lest.  

Regning  
 

 Matte: 
Jobb minst 10 
minutter med 
lekseark 2. 
Skriv i leksebok. 

Matte: 
Jobb videre med 
leksearkene  eller jobb 10 
minutter med smart 
øving. 
 

Engelsk Hør teksten på side 
24-25. Les teksten 
høyt for en voksen 
3 ganger.  
 
Velg 3 av glosene 
og skriv en setning 
med de på engelsk. 
 
 

 Hør teksten på side 
24-25. Les teksten 
høyt for en voksen 3 
ganger.  Prøv å forklar 
eksperimentet for en 
voksen på engelsk. 
 
Velg 3 av glosene og 
skriv en setning med 
de på engelsk. 
 

 
 

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

 

 



 

ORDENSELEVER Gloser Diktat 

Ahin og Lisa 
 

scissors- saks 
paper clip - binders 
along - langs 
throw - kast 
work - virker 
falls - faller 
heavy - tung 

1. Can you make  a 
paper helipcopter 
for me? 

2. The scissors are 
by the window. 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord  

 
Alva 

17.09 
 

Gratulere! 

Eufrat, Tigris, 
jordbruk, 

Mesopotamia, 
komposten, løpebille, 

spretthale, 
skolopender, 

skrukketroll og 
saksedyr 

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Vi gjennomfører nasjonal prøve i lesing på mandag denne uken. 
● Grønn gruppe skal ha uteskole onsdag. Husk drikke og gode klær. (Heline, Anna, Una, 

Adora, Aune, Kaiwen og Zander).  
● Beat the street starter opp på onsdag. Elevene får info og brikke med seg hjem på 

mandag. 
● Klassekontakter for i år er Åse Edland og Christoffer Erstad Hoel.  

 

 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 

08.20 - 
09.50 

Nasjonal prøve 
i lesing 

Gym KRLE Stasjoner Målsjekk 
Matte 
Norsk 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Norsk Musikk Matte Musikk 



11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Sos.komp 
 
Hjem 12.10 

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

Samfunn Koding 
Kahoot 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


