
Vekeplan for 5. trinn, veke 22 
Tid Måndag 25. mai Tysdag 26. mai Onsdag 27. mai Torsdag 28. mai Fredag 29. mai 

08.15 
09.45 

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

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

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

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

5A – engelsk 
5B – matte 
5C – norsk 
5D – naturfag 

09.45 
10.00 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00 
10.50 

5A – norsk 
5B – naturfag 
5C – matte 
5D – musikk 

5A – K&H 
5B – K&H 
5C – K&H 
5D – K&H 

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

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

5A – KRLE 
5B – KRLE 
5C – K&H 
5D – K&H 

10.50  
11.45 

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

11.45 
12.45 

5A – engelsk 
5B – musikk 
5C – m&h 
5D – matte 

5A – K&H 
5B – K&H 
5C – Musikk 
5D – matte 

5A – naturfag 
5B – naturfag 
5C – KRLE 
5D – matte 

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

5A – KRLE 
5B – KRLE 
5C – K&H 
5D – KRØ/utetime 

 
12.55 
13.55 

5A – naturfag 
5B – norsk 
5C – naturfag 
5D – naturfag 

 5A – SPT 
5B – SPT 
5C – naturfag 
5D – naturfag 

5A – matte 
5B – engelsk 
5C – engelsk 
5D – K&H/bibl.                  

 

 
 

 

Lekse til 

Tysdag Gleding: Du skal gjera ei god gjerning for to personar heime.  
Fritidslesing: Les 30 minutt i ei bok eller eit blad du vel sjølv. 

Onsdag Engelsk: Remember to rehearse your glossaries.  
Fritidslesing: Les 20 minutt i ei bok eller eit blad du vel sjølv.   

Torsdag Matematikk: Gjer oppgåvene du finn på showbie -> matematikk -> veke 22. 
Fritidslesing: Les 20 minutt i ei bok eller eit blad du vel sjølv. 

Fredag 
 

Engelsk: Step 1&2: Read 15 minutes in the book you chose at school this week. Write a small 
summary telling about what you just read (in English). Use word and upload it to Showbie—
Engelsk—homework--week 22. 
 

Glossary: 

Step 1  Step 2 

Engelsk Norsk Engelsk Norsk 

 

Fag: Mål: Dette arbeider me med: 

Norsk Eg kan skriva ein skjønnlitterær tekst kor 

eg legg vekt på å skildra. 

Skjønnlitterær tekst 

Matematikk  Eg kan måle og berekna lengder, omkrins 
og areal. 

Måling med linjal og meterstokk, omrekning 
mellom ulike måleiningar, areal, omkrins og 
grublisar. 

Engelsk I can read for pleasure in the target 
language. 

Chapter: Let`s read! Reading strategies, 
writing and reading book reviews. 
 

Naturfag  Eg utforskar magnetiske krefter. Utforske magnetisme og kva magnetar verkar 
på. 

KRLE Samtala om etiske spørsmål og 
utfordringar knytta til natur  og miljø 

Natur og miljø 

Omgrep Magnetisme - magnetfelt  



Book review bokmelding Book review bokmelding 

Reaction reaksjon Reaction reaksjon 

complete fullfør complete fullfør 

  characters karakterer 

  punctuation tegnsetting 

 

Melding til heimen 

Fotografering: denne veka skal elevane ta nye klasse- og portrettbilete. De vil få meir 

info om kva dag det blir ila veka.  

 

 

   

Helsing Anette 5A, Ola 5B, Annie 5C, Helena 5D, Lars Bjarne, Irene, 

Iselin og Åse. 

 

 


