
UKEPLAN 7 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hvordan substantiv forandrer seg.   
Engelsk Jeg kan lese og forstå ord og uttrykk knyttet til fritid. 

Jeg kan bruke setningsmønstrene “I always, I sometimes og 
I never”.  

  

Matte Jeg kan bestemme areal av trekant.   
Naturfag Jeg vet hvordan er barn blir til.    
Samfunn Jeg kan beskrive ulike roller vi kan ha, og hva som forventes 

av oss i de ulike rollene.  
  

KRLE Jeg kan si noen setninger om hva Det gamle testamentet 
handler om 

  

Sosial kompetanse Respekt- Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting 
og de som bestemmer.  

  

Nettvett Sosial på nett   

 

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing  Samfunn: 
Les s.106-107 i 
Midgard.  

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

Norsk: 
Les s. 114-117 i 
Zeppelin lesebok. 

Naturfag: 
Les s. 116 i Yggdrasil.  

Skriving Samfunn: 
Hvorfor er 
vennskap viktig? 
Skriv ned 3 
stikkord.  
 
Vis Målsjekkbok og 
få underskrift av en 
voksen hjemme. 

Sosial kompetanse: 
1.Skriv om en gang 
du ikke ble inkludert. 
Skriv minst 5 
setninger. 
2. Hvilke signaler og 
følelser kjente du i 
din kropp? 
3. Hva burde ha blitt 
gjort annerledes? 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 20 
s.117.  
 

Naturfag: 
Gjør oppgave 7 s.117.  

Regning Matte: 
 
Oppgave 5.40 og 
5.41 i Multi 
oppgavebok 
 
 
 
 
 

 
 

Matte: 
https://podium.gylde
ndal.no/multi-nettop
pgaver/7b/5/b/1 

 

Engelsk Les tekstene på 
side 110-111. Finn 
5 fritidsaktiviteter 
som du liker og tre 
som du ikke liker, 
fra tekstene. Øv 
deg på å fortelle 

 Les tekstene på side 
110-111 
Finn tre ord i teksten 
som du ikke kan fra 
før. Skriv dem i 
leksedokumentet ditt. 

 
 

https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver/7b/5/b/1
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver/7b/5/b/1
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver/7b/5/b/1


om aktivitetene 
ved å bruke “I like 
og I don’t like”. 

Øv på gloser og diktat 
med høyfrekvente 
ord. 

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

 

 

 

 

ORDENSELEVER  

Sara og Una.  
 

spare time - fritid 
watch TV - se på tv 
outside - ute, utenfor 
enjoy - liker, har glede av 
climb - klatre  
maybe - kanskje 
 
 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

respekt, inkludering, mobbing, arv, halvparten og 
fødsel.  

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

● Det skal være innebandyturnering i Riskahallen for 4. og 5. trinn torsdag 13.februar fra kl 
09.00-11.00. Hommersåk, Kyrkjevollen og Maudland skal være med. 

● Det er kantine fredag 14.februar: 

-Pizzasnurrer: 10 kr 

-Kake: 10 kr 

-Saft: 5 kr 

● Riskahallen er stengt, det blir derfor ikke svømming tirsdag.  
● Vi får besøk av Karsten Degnes som skal ha et kurs om bibelen onsdag 12.2 og 19.2. 
● Vi har i klassens time blitt enige om at vi vil delta i Pangealekene. Dette er en 

mattekonkurranse. Alle elevene blir med i runde 1, kanskje noen kommer seg videre :) 
● Invitasjon til vinterfest ligger lengre nede i dokumentet.  

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 



Ukeplan 5. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
Norsk 

Pangea 
Runde 1. 
 

KRLE 
Vandring 
gjennom 
bibelen.  

Innebandy Bibliotek/Målsjekk 

10.00 - 
11.00 

Engelsk Norsk Musikk 
 
 

Innebandy  
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  Aldersblanding Naturfag  

 

 

   
Vinterfest  

 
FAU på Hommersåk skole inviterer til vinterfest 
 
Torsdag 20.02. i gymsalen på Hommersåk skole 
 
 1.-3.trinn kl.17.00-18.30 
 4.-7.trinn kl.19.00-21.00 
 
Pris: kr 100,- som betales ved inngangen. Ta med nøyaktig 100 kr, så 
slipper vi å veksle.  
 
Servering: Pizza, brus og snacks. 
 
Program: 



Mat, underholdning, lek, dans og moro.  
 
Antrekk: pent, men ikke kjøp nytt☺ 
 
For å kunne beregne mat og drikke, ber vi om at påmeldingen skjer 
innen mandag 18.02.  
 
 
Påmelding skjer på nettet: https://forms.gle/FNbNjS57x1o1Q1WU6 

Dere finner lenken på hjemmesiden. Skriv navn og finn rett klasse.  
 
På vinterfesten har man ikke med seg mobiltelefon.  

https://forms.gle/FNbNjS57x1o1Q1WU6

