
Vekeplan for 5. trinn,  veke 45 

Tid Måndag 4.nov Tysdag 5.nov Onsdag 6.nov Torsdag 7.nov Fredag 8.nov 

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 – engelsk/matte 
5D – Olweus 

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

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

09.45 
10.00 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00 
10.50 

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

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

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

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

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

10.50  
11.45 

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

11.45 
12.45 

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

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

 

12.55 
13.55 

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekse til 

Tysdag 5C og 5D: Hugs gymklede. 
5A: Hugs forkle og evt. hårstrikk. 
Norsk: Gjer leksa som ligg på Showbie.  
Fritidslesing: Les 20 minutt i ei bok eller eit blad du vel sjølv. 

Onsdag Engelsk: Remember to rehearse your glossaries.  
Norsk: Gjer leksa som ligg på Showbie. 
Fritidslesing: Les 20 minutt i ei bok eller eit blad du vel sjølv.   

Torsdag Matematikk: 
Spel «Fire på rad» s. 34 i Multi 5a saman med ein vaksen. 
Jobb 20 minutt på Multi Smartøving. 

Fredag 5C: Hugs forkle og evt. hårstrikk. 

Engelsk: Step 1: Read p. 44 in TB. Read the text at least twice, the second   you need to read it out loud to 
someone at home. Make one of the recipes on p. 47 and take a picture of it. Upload the picture to showbie. 
Step 2: Read p. 44-45 in TB. Read the text at least twice, the second time you need to read it out loud to 
someone at home. Make one of the recipes on p. 47 and take a picture of it. Upload the picture to showbie. 

 

Fag: Mål: Dette arbeider me med: 

Læringsstrategi Eg arbeidar med BISON-overblikk, refleksjonsnotat, 
strekteikne og les og sei noko-teknikken. 

Å bruka varierte læringsstrategiar når me 
møter ein ny tekst. 

Norsk Eg kan skriva intervjuspørsmål. Forfattarbesøk i veke 46 

Matematikk  Eg ser samanhengen mellom multiplikasjon og 
divisjon. 
 
 
 

Posisjonssystemet, sifferverdi, oppstilling 
med tresifra tal, multiplikasjon, divisjon, 
hovudrekning, tekstnøtter, gangetabellen 
framlengs og baklengs. 

Engelsk I can make a dessert using a recipe. The indefinite article (a/an), the definite 
article (the), stories in English. 

Samfunnsfag  Eg kan seie noko om korleis Romarriket som samfunn 
blei organisert.  

Romarriket 

KRLE Eg veit kva dei fem søylene i Islam heiter.  
Eg kan forklara fleire fakta om dei to første søylene. 

Islam 

Omgrep divisjon – republikk – monarki - intervju 



 

Glossary: 

Step 1  Step 2 

Engelsk Norsk Engelsk Norsk 

healthy sunn healthy sunn 

an example eit døme an example eit døme 

breakfast frukost breakfast frukost 

  enjoy nyta 

  grow up vaksa opp 

 

Melding til heimen 

 

Forfattarbesøk: I veke 46 skal 5.trinn på Rosseland på forfattarbesøk på Time bibliotek for å 
møte den anerkjende forfattaren Bobbie Peers.  

5A og 5B skal på forfattarbesøk måndag 11.november kl.12.15-13.00. 

5C og 5D skal på forfattarbesøk onsdag 13.november kl.12.15-13.00. 

 

 

Vennegrupper: vennegruppene er no laga, og startar opp i november. Elevane har fått lista 
over kven dei er på gruppe med. 

Vertane for november er: 
5A: Kyrre, Torjus, Maria og Tor Arne 
5B: Storm, Kristoffer og Bendik 
5C: Emma, Lilly, Tom og Herman (oktober: Adelaide, Ida, Teo og Adrian) 
5D: Karine, Trym og Elina  

 

Elevkveld: Foreldrekontaktane inviterer elevar og føresette til spelekveld på skulen, tysdag 5. 
november frå kl. 17.30 – 19.00. Elevane tek med seg eit spel, kveldsmat og drikke. 

 

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

 

 

 

November/desember 

Respekt og 

sjølvkontroll 


