
UKEPLAN 4 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan skrive faktatekst.  

Jeg har fokus på rettskriving.  
  

Engelsk Jeg kan lyttet til å forstå innholdet i en tekst om det å 
handle. 
Jeg kan gjenkjenne sammenhengen mellom uttale og 
stavemåte av bokstavparene “sh” og “ch” 

  

Matte Kan gjøre om mellom måleenhetene m, dm, cm og mm.   
Naturfag Jeg kan forklare hvilke kroppslige forandringer som skjer 

under puberteten.  
  

Samfunn Jeg kjenner til ulike lover i Norge.    
KRLE Jeg kan si noen setninger om hva en profet var 

 
  

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 

Lesing  Samfunn: 
Les s.94-95 i 
Midgard.  

Norsk: 
Jobb 10 minutter på 
Aski Raski. Gå innpå 
Finn (grønn) og 
Enkel-dobbel 
konsonant.  

Norsk: 
Les s. 106-111 i 
Zeppelin lesebok. 

Naturfag: 
Les s. 106-107 i Yggdrasil.  

·Skriving Samfunn: 
Gjør oppgave 17 
s.97.  
 
 
 
 

Sosial kompetanse: 
Planlegg en fin ting 
du kan si til en 
medelev du vanligvis 
ikke snakker så mye 
med. Si det til 
medeelven i løpet av 
uka. 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 12 
s.111.  
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 2 s.113. 
Spørsmålene kan skrives 
på et eget dokument og 
deles med Inger.  

Regning Matte: 
Løs oppgavene: 
https://radius5-7.c
appelendamm.no/l
t/ekstern_nettside.
html?tid=2093651
&sek=2085048 
 
 
 
 
 
 

 
 

Matte: 
Oppgave 5.13 s. 84 i 
Multi oppgavebok. 

 

Engelsk Svømming: 
https://svommedy
ktig.no/ressurser/v
anntilvenning-og-sv

Les teksten på side 
94-95 høyt for en 
voksen. Øv dere på 

Les teksten på side 
94-95 høyt for en 
voksen. Øv dere på 
klappeleken sammen. 
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omming/1-4-trinn/f
remdrift/obligatori
sk-ovelse-6---fremd
rift-testovelse-9/ 

klappeleken 
sammen. 
 
Øv godt på glosene. 
Skriv en setning til 
hver glosene.  
 

Øv godt på glosene. 
Skriv en setning til 
hver glosene.  

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

 

 

 

 

ORDENSELEVER  

Aune og Zander.  
 

oven - ovn 
lemonade - limonade 
sip - ta en slurk 
the ground 
 
Diktat: 

1. Clapping games are great fun, but very hard 
2. First you must learn the words really well.  

 
 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
Sara 21.01 

 
Gratulerer! 

Forandring, kjønnshormoner, kvise, talg, lover, 
straff, Storting, grunnlov.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

● Grønn gruppe skal på tur. (Heline, Amy, Adora, Abdelaziz, Vebjørn, Johannes og Aune).  
● Susanne Sand er ansatt på skolen og skal være på teamet som jobber på 5. trinn. 
● Fredag 17.1. hadde vi besøk av ny elev, Kevin, som starter hos oss mandag 3. 2.  

● Fredag er det kantine: 

 Pizza-baguetter: 10 kroner  

Juicekartong: 5 kroner 

Is: 5 kroner 
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Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Svømming 
 

KRLE Matte 
Norsk 

Bibliotek/Målsjekk 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Matte Musikk 
 
 

Matte 
Norsk 

Musikk 
Kantine 

11.40 -  
13.10 

Nettvett/ 
Samfunn 

Sosial 
kompetanse. 
 
Hjem 12.10 

Aldersblanding 
 

Samfunn Stasjoner 
 
Hjem kl. 13.10 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Naturfag  

 


