
Ukeplan for 5. trinn,  uke 37 

Tid Mandag 9.sep Tirsdag 10.sep Onsdag 11.sep Torsdag 12.sep Fredag 13.sep 

08.15 
09.45 

5A – norsk/KRØ 
5B – norsk/KRØ 
5C - norsk 
5D – norsk 

5A – norsk 
5B – norsk/matte 
5C – norsk/KRØ 
5D – norsk/KRØ 

5A – matte 
5B – engelsk 
5C – sykkelgården 

møt kl 07.50 på Kiwi 
5D – norsk 

5A – norsk 
5B – matte 
5C – norsk/matte 
5D – norsk 

5A – engelsk/matte 
5B – matte 
5C – norsk 
5D – eng./norsk 

09.45 
10.00 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00 
10.50 

5A – norsk 
5B – samfunnsfag 
5C – norsk 
5D – musikk 

5A – k&h 
5B – mat & helse 
5C – k&h 
5D – KRLE 

5A – samfunnsfag 
5B – samfunnsfag 
5C – sykkelgården 
5D – KRLE/sykkelgården                          

5A – norsk 
5B – norsk 
5C – KRLE 
5D – engelsk 

5A – KRLE 
5B – KRLE 
5C – k&h 
5D – m&h 

10.50  
11.45 

Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/ friminutt Mat/ friminutt 

11.45 
12.45 

5A – samfunnsfag 
5B – musikk 
5C – matte 
5D – matte 

5A – k&h 
5B – mat & helse 
5C – musikk 
5D – matte 

5A – samfunnsfag 
5B – samfunnsfag 
5C – KRLE 
5D – sykkelgården                      

5A – musikk 
5B – norsk 
5C – norsk 
5D – samfunnsfag 

5A – KRLE 
5B – KRLE 
5C – k&h 
5D – m&h 

 

12.55 
13.55 

5A – engelsk 
5B – norsk 
5C – samfunnsfag 
5D – samfunnsfag 

 5A – k&h 
5B – k&h 
5C – samfunnsfag 
5D – sykkelgården 

5A – matte 
5B – engelsk 
5C – engelsk 
5D – k&h                          

 

Hjem kl. 13.40 
hver torsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekse til 

Tirsdag 5C og 5D: husk gymklær. 
5B: husk forkle og evt. hårstrikk. 
Leselekse: Leseleksa ligger på Showbie. Les 2 ganger alene og en gang sammen med en voksen. Sett strek 
under personlige pronomen i teksten. 

Onsdag Engelsk: Husk å øve godt på glosene! 
Skrivelekse: Skriveleksa ligger på Showbie under «norsklekser» (navnet er endret, og her ligger både 
skrivelekser og leselekser i norsk). 

Torsdag Matematikk: 
Gjør hele oppgave 1.34 i Multi 5a s.15. Husk oppstilling og to streker under svaret. Bruk linjal.  

Fredag 5D: husk forkle og evt. hårstrikk. 

Engelsk:  
Step 1: Read p. 22 in TB. Remember to bring your textbook (TB) home. Read the text at least twice. The 
second time you need to read the text out loud to someone at home. Do exercise 1:10 in WB. Write in your 
notebook (in full sentences). 
Step 2: Read p. 22-23 in TB. Remember to bring your textbook (TB) home. Read the text at least twice. 
The second time you need to read the text out loud to someone at home. Do exercise 1:10 in WB. Write in 
your notebook (in full sentences). 

 

Fag: Mål: Dette jobber vi med: 

Læringsstrategi Jeg vet hvordan jeg kan bruke nærlesing og søkelesing.  Lesestrategi 

Norsk Jeg vet hva et personlig pronomen er, og at jeg kan erstatte 

navn på mennesker, dyr og ting med et personlig pronomen.  

Personlig pronomen 

Matematikk  Jeg kan løse oppgaver med flersifret addisjons- og 
subtraksjonsoppgaver med oppstilte metoder. 

Oppstilling, flersifret tall, addisjon, 
subtraksjon, posisjonssystemet. 

Engelsk I can give examples of when to use like or likes.  Personal pronouns, the verb frase 
To Be, verbs in the present tense 

Samfunnsfag  Jeg finner likheter mellom demokrati i antikkens Hellas og Norge 
i dag  

 

KRLE Jeg blir mer kjent med kristendommen sin historie første 
århundre. 

 

Begrep Pronomen – addisjon – subtraksjon – fedd  



 

Glossary: 

Step 1  Step 2 

Engelsk Norsk Engelsk Norsk 

football fotball football fotball 

about om about om 

really verkeleg really verkeleg 

  training trening 

  favourite favoritt 

 

Melding til hjemmet 

 

Det blir foreldremøte for 5.trinn onsdag 18.september klokka 18:00-19:00. Klassekontakt 

og vara møter 17:30.  

 

Trivselsledere skal på kurs på Lye hele torsdagen. Elevene møter på skolen til vanlig tid, 

og blir transportert opp til Lye med buss. Husk gymklær, drikkeflaske og matpakke. 

 

I uke 38 skal elevene ha nasjonale prøver i regning og engelsk. Vi bruker litt tid denne uka 

til å gå gjennom dette med elevene.  

 

Husk å ha nok strøm på iPad hver dag. 

 

Sykkelgården onsdag 11. september: Vi skal på sykkelopplæring på Sandnes-Sykkel og 

aktivitetsgård. Denne uka er det disse som skal på sykkelgården: 

 

Gr. 1 

Hele  
C-klassen 

Fra 5B: 
Lukas 
Turid 
Simen 
Ingrid 
Kristoffer 
Linne 

Møt på Kiwi kl. 07.50. 
Ta med hjelm, klær etter været, 
matpakke og vannflaske med vann.  
Om du sykler til skolen kan du 
parkere sykkelen på 
sykkelparkeringen ved skolen, og gå 
bort til Kiwi. 
 

Gr. 2 

Hele  
D-klassen 

Fra 5B: 
Johan  
Julie Mathea 
Martin  
Malena 
Max Martin   
Birk 

Ta med hjelm, klær etter været og 
vannflaske med vann. Vi går samlet 
ned til Kiwi kl 10.00. Bussen går kl 
10.25. 
Vi reiser hjem fra sykkelgården kl. 
1330. 
 

 

 

Mat og helse: 5A og 5C skal ha mat og helse i partalsuker, og 5B og 5D i oddetalsuker. 

Elevene må huske egne forkle og hårstrikk (de med langt hår) den uka de har mat og helse.  

 



September/oktober 

Empati og 

inkludering 

Sosial plan på Rosseland skole: Nytt mål for september og oktober er «empati og 

inkludering». Flott om dere kan snakke om de nye målene hjemme, og hvordan ditt barn 

kan vise empati og inkludering på skolen.  

 

Innesko: Alle elevene må ha innesko på skolen. Dette er viktig dersom brannalarmen går 

slik at de slipper å bli våte på sokkene, men også viktig fordi de trenger dem på kjøkkenet i 

mat og helse. Ellers er det bedre for elevene generelt å ha noe på føttene inne på skolen :-) 

 

Hilsen Anette 5A, Ola 5B, Annie 5C, Helena 5D, Lars Bjarne, Irene, Iselin, Åse, Martyna 

 

 


