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Lekseplan for 5.trinn  35 
Læringsmål 

Sosialt God skolestart 

Norsk 1. Kunne bruke SALTO-strategiene.  
2. Kunne forberede og gjennomføre en muntlig presentasjon. 

Matte Kunne løse addisjon- og subtraksjonsoppgaver i hodet og med oppstilte 

metoder. 

Engelsk Lære om skolehverdagen i ulike engelskspråklige land. 

Samfunnfag 1. Jeg kan navnet på minimum 5 politiske partier i Norge.  

Lekser denne uka:                                                                  

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag  

Norsk: 
Les teksten om 

«Ramses» som ligger 
på Showbie. 

 
Gjør oppgave 3 a-f 

Skriv i norskboka. 
 

Les inn et avsnitt på 
Showbie. 

 
Sykkeltur til 

klatreparken 
Husk: 

Sjekk bremser og 
luft i dekkene på 
sykkelen din. 

 

 
 

 
 

 

Engelsk: 
Spor 1:  

Les s.14 i Explore. 
Les inn et av 

avsnittene på 
Showbie 

Spor 2:  
Les s. 14 i Explore. 

Les inn et av 
avsnittene på 

Showbie. 
 

Matte: 
Gjør oppgavene til 

onsdag som ligger på 
Showbie. 
 

Norsk: 
Gjør ferdig 

presentasjonen. 
 

Vis og gjennomfør 
presentasjonen din 

for noen hjemme. 
 

 
Matte: 

Gjør oppgavene til 
torsdag som ligger 

på Showbie. 
 

 
GYM: 
Husk gymklær, sko 

og hånkle.  

Samfunnsfag: 
Hvor mange 

politiske partier kan 
du navnet på. Fortell 

til en voksen 
hjemme. Det blir en 

liten test på skolen 
på fredag. 

 

 

GOD HELG! 
 

Ukelekse: Lag et måltid til, eller med familien. 

Gloser: 
Spor 1: just – bare, blazer – dressjakke, tie – slips. 

Spor 2: parents – foreldre, twin – tvilling, lunch break – matpause, most pupils – de 
fleste elevene, famous – berømt. 

Diktat: andre, opp, alle, denne, noen, flere, først, under, siden, kunne 
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INFO 
Hei 

Tirsdag skal vi på sykkeltur til klatreparken ved 
Frøylandsvatnet. Vi sykler etter 1.økt. Husk å sjekke 
bremser og luft i dekkene på sykkelen. 

 
Tirsdag 31.august kl.18:00 er det foreldrekontaktmøte med oppstart i den nye 
aulaen. 

 
Det blir foreldremøte for 5.trinn torsdag 9.september kl. 18:00. 
 

Vi har ikke delt ut så mange lærebøker ennå, for vi skal prøve ut en digital 
plattform som heter Skolestudio. Elevene bruker Feide for å logge seg på dette. 
 

I år skal elevene ha gym i turnhallen. De skal gå fram og tilbake med en 
voksen. Elevene må ha med gymklær, sko og håndkle til dusjing. Vi vil ikke ha 
sko liggende på skolen i år. 

 
Vi minner om at dere må bestille melk og frukt på nett dersom dette er 
ønskelig. 

 
Minner også om en ny plattform for melding og fravær. Last ned 
Visma min skole. 

 
 
 

 
Hilsen 

 
Mari, Anne-Britt, Lauritz og Mette.  
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Lekseplan for 5.trinn    35 
Læringsmål 

Sosialt God skulestart 

Norsk 3. Kunne bruke SALTO-strategiane. 
Kunne forberede og gjennomføre ein munnleg presentasjon. 

Matte Kunne løyse addisjon- og subtraksjonsoppgver i hovudet og med oppstilte 
metodar. 

Engelsk Lære om skulekvardagen i ulike engelskspråklege land. 

Samfunns 

fag 

Eg kan namnet på minimum 5 politiske partier i Noreg. 

Lekser denne veka:                                                                  

Til tysdag Til onsdag Til torsdag Til fredag  

Norsk: 

Les teksten om 
«Ramses» som ligg 

på Showbie. 
 

Gjer oppgåve 3 a-f 
Skriv i norskboka. 

 
Les inn eit avsnitt 

på Showbie. 
 

 
Sykkeltur til 
klatreparken 

Hugs: Sjekk 
bremser og luft i 

dekk på sykkelen 
din. 

 

 

Engelsk: 

Spor 1:  
Les s.14 i Explore. 

Les inn eit av 
avsnitta på 

Showbie 
Spor 2:  

Les s. 14 i Explore. 
Les inn et av 

avsnittene på 
Showbie. 

 
Matte:  
Gjer oppgåvene til 

onsdag som ligg på 
Showbie. 

 
 

5A skal ha 
symjing. 

Norsk: 

Gjer ferdig 
presentasjonen. 

 
Vis og gjennomfør 

presentasjonen din 
for nokon heime. 

 
Matte: 

Gjer oppgåvene til 
torsdag som ligg 

på Showbie. 
 
GYM: 

Hugs gymklede, 
sko og handkle.  

Samfunnsfag: 

Kor mange politiske 
partier kan du namnet 

på. Fortel til ein vaksen 
heime. Det blir ein liten 

test på skulen på 
fredag. 

 
 

God helg! 
 

Vekelekse: Lag eit måltid til, eller med familien. 

Gloser: 
Spor 1: just – bare, blazer – dressjakke, tie – slips. 

Spor 2: parents – foreldre, twin – tvilling, lunch break – matpause, most pupils – dei 
fleste elevane, famous – berømt. 

Diktat: andre, opp, alle, denne, nokon, fleire, først, under, sidan, kunne 
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INFO 
 

Hei 
Tysdag skal vi på sykkeltur til klatreparken ved 
Frøylandsvatnet. Vi sykler etter 1.økt. Hugs å sjekke bremser 

og luft i dekka på sykkelen. 
 
Tysdag 31.august kl.18:00 er det foreldrekontaktmøte med oppstart i den nye 

aulaen. 
 
Det blir foreldremøte for 5.trinn torsdag 9.september kl. 18:00. 

 
Vi har ikkje delt ut så mange lærebøker ennå, for vi skal prøve ut ein digital 
plattform som heiter Skolestudio. Elevene bruker Feide for å logge seg på dette. 

 
I år skal elevane ha gym i turnhallen. Dei skal gå fram og tilbake med ein 
vaksen. Elevane må ha med gymklede, sko og håndkle til dusjing. Vi vil ikkje ha 

sko liggande på skulen i år. 
 
Vi minner om at de må bestille mjølk og frukt på nett dersom dette er ønskeleg. 

 
Minner også om ein ny plattform for melding og fråvær. Last ned 
Visma min skole. 

 
 
 

 

 
 
Helsing  

Mari, Anne-Britt, Lauritz og Mette. 
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