
Vekeplan for 5. trinn,  veke 38 

Tid Måndag 16.sep Tysdag 17.sep Onsdag 18.sep Torsdag 19.sep Fredag 20.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 

 
Nasjonal prøve 

rekning 

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

 
Nasjonal prøve 

engelsk 

09.45 
10.00 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00 
10.50 

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

5A – M&H 
5B – K&H 
5C – k&h 
5D – KRLE 

 
Nasjonal prøve 

rekning 

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

 
Nasjonal prøve 

engelsk 

10.50  
11.45 

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

11.45 
12.45 

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

5A – M&H 
5B – K&H 
5C – musikk 
5D – matte 

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

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

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

 

12.55 
13.55 

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

 5A – engelsk 
5B – K&H 
5C – samfunnsfag 
5D – samfunnsfag 
 
Hugs foreldremøte 

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

 

Heim kl. 13.40 
kvar torsdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekse til 

Tysdag 5C og 5D: hugs gymklede. 
5A: hugs forkle og evt. hårstrikk. 
Skrivelekse: Skriveleksa ligg på Showbie. Hugs heile setningar, punktum og stor bokstav. 

Onsdag Engelsk: Hugs å øva godt på glosene! 
Matematikk: Arbeid 30 minutt med oppgåver på Multi Smartøving. 

Torsdag  Skrivelekse: Skriveleksa ligg på Showbie. Hugs heile setningar, punktum og stor bokstav. 

Fredag 5C: hugs forkle og evt. hårstrikk. 

Engelsk:  
Step 1: Read p. 28 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 1:41 in WB. Write in your 
notebook (you will find your subjects on your weekplan). 
Step 2: Read p. 28-29 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 1:41 in WB. Write in 
your notebook (you will find your subjects on your weekplan). 

 

 

Fag: Mål: Dette arbeider me med: 

Læringsstrategi Eg veit korleis eg kan forstå noko ut frå konteksten. Lesestrategi - kontekst 

Norsk Eg kan lesa ein tekst, for så å svara på spørsmål til teksten med 

heile setningar, punktum og store bokstavar.  

Leseforståing 

Matematikk  Eg kan bruka ein eller fleire strategiar for å rekna tosifra 
addisjonsoppgåver i hovudet.  

Strategiar, hovudrekning, 

posisjonssystemet, addisjon og 

subtraksjon. 

Engelsk I can compare the Norwegian and the British school and make a 
timetable in English. 

Personal pronouns, the verb frase 
To Be, verbs in the present tense. 

Samfunnsfag  Eg finn likskapar mellom demokratiet i antikkens Hellas og 
Noreg i dag.  

 

KRLE Eg blir meir kjend med sentrale forteljingar frå det nye 
testamentet. 

 

Omgrep Kontekst – nasjonal – evangelia  



September/oktober 

Empati og 

inkludering 

Glossary: 

Step 1  Step 2 

Engelsk Norsk Engelsk Norsk 

wear ha på seg wear ha på seg 

age alder age alder 

language språk language språk 

  mathematics matematikk 

  primary school barneskule 

 

Melding til heimen 

 

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

og vara møter 17:30. Tema for foreldremøtet er vennegrupper. I tillegg blir det litt 

informasjon om nasjonale prøver. 

 

Denne veka skal elevane ha nasjonale prøvar i rekning (onsdag) og engelsk (fredag). Me 

brukar litt tid denne veka til å gå gjennom dette med elevane.  

 

Hugs å ha nok straum på iPad kvar dag. 

 

Mat og helse: 5A og 5C skal ha mat og helse i partalsveker, og 5B og 5D i oddetalsveker. 

Elevane må hugsa eige forkle og hårstrikk (dei med langt hår) den veka dei har mat og 

helse.  

 

Innesko: Alle elevane må ha innesko på skulen. Dette er viktig om brannalarmen går slik at 

dei slepp å verta blaute på sokkane men og viktig då dei treng dei på kjøkkenet i mat og 

helsen. Elles er det betre for elevane generelt å ha noko på beina inne på skulen;) 

 

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

 

 


