
Ukeplan 5. klasse   Uke 36 
Vassøy skole: 51859292  
 www.linksidene.no/vassoy 
 
Kontaktinformasjon kontaktlærer:  
henriette.midtskog@stavangerskolen.no 

 

 
Mål norsk: 

● Jeg kan reflektere over hva det vil si å være rik. 
● Jeg kan skrive en tekst med innledning, hoveddel og avslutning. 
● Jeg fortelle og lese med innlevelse, 

Mål matematikk: 
● Jeg kan tegne og forklare i en læringssamtale. 
● Jeg bruker matematiske begrep. 
● Jeg er bevisst hvilke stykker jeg kan i multiplikasjonstabellen og hvilke jeg må øve mer på. 

Mål engelsk:  
● I can read and translate my text. 
● I can write a packing list. 
● I can take part in a game without help from an adult. 

Mål naturfag:  
● Jeg kan skrive en rapport. 
● Jeg kjenner til og kan bruke en forskermetode. 
● Jeg vet at en hypotese  er en gjetning som baseres på noe vi tror stemmer. 

Mål samfunnsfag: 
● Jeg kan utforske hvordan menneskene i fortiden livnærte seg. 
● Jeg vet hva demokrati er. 
● Jeg kan reflektere over den olympiske ide. 

Mål KRLE: 
● Jeg kan ferdigstille presentasjonen om dåp. 
● Jeg kan forklare forskjellen på barnedåp og voksendåp. 

Sosialt mål:  
● Jeg kan samarbeide med en annen elev uten hjelp fra en voksen 
● Jeg kan samarbeide i en gruppe med flere elever 

                                                                                          Informasjon: 

● Foreldremøte 8.september. 
● Husk å lese fredagsmailen. 
● Leksehjelp starter denne uken. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linksidene.no/vassoy
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Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
1. 
 

08.40 
– 

09.25 
 

Norsk  
Henriette 

 
Lesekvart 

Den rikeste 
gutten i verden 
Salto s. 58-65 
Se utdrag av 
filmen på 
engelsk. 

 

Matematikk 
Henriette 

 
Lesekvart 

 
Addisjon og 

subtraksjon med 
terninger. 

Læringspartner. 
Tegne og forklare 

oppgaver 
Matematiske 

begrep. 

Norsk 
Henriette 

 
Lesekvart 

 
Hva vil det si å 

være rik? 
Forfatter: 

“Mitt liv som rik” 

KRLE 
Marie 

 
Vi ferdigstiller 
presentasjonen 

om dåp. 

Matematikk 
Henriette 

 
Lesekvart 

 
Multiplikasjon s. 

20-23   2. 
 
09.25 
     -  
10.10 

Kunst og 
håndverk 
Christina 

3. 
 

10.25 
– 

11.10 

Musikk 
Marie 

 
Notelesing 
TV-aksjonsangen 
BlimE 2020 

 

KRLE 
Marie 

 
Jobber videre 

med 
presentasjon om 

dåp. 

Engelsk 
Henriette 

 
Lese ukens 

lesetekst 
 

Workbook i par 

Kunst og 
håndverk 
Christina 

 
Høstprosjekt 

 
Vi fortsetter å 
fingerhekle til 
sitteunderlag 

Norsk 
Henriette 

 
Vitser og gåter 
Fortelle vitser i 

grupper. 
De som vil kan 
fortelle for hele 

klassen. 
Logg 

4. 
 

11.50 
– 

12.35 

Engelsk 
Henriette 

 
Nasjonale prøver 
Eksempeloppgav
e engelsk 
Engelsk 2019 
Engelsk 2018 

Samfunnsfag 
Henriette 

 
Læringsløype i 
klasserommet 

Grupper noterer 
svar på oppgaver  

Matematikk 
Henriette 

 
Vise hundrernett 

 
Fysisk aktiv 

læring 
multiplikasjon 

Norsk 
Henriette 

 
Vitser og gåter 

-kjennetegn 

Engelsk 
Henriette 

 
Packing list 

Skriv lister for 
tur til: 

-fjellet på ski 
- telttur 

storbyferie 
syden 

5. 
 

12.35 
– 

13.20 

Samfunnsfag 
Henriette 

 
Det gamle Hellas 
Les s. 80-81 høyt. 

Den olympiske 
ide 

Notere stikkord 
Hellas i antikken 
 

Kroppsøving 
Knut 

Musikk 
Marie 

 
Notelesing 

Orf-instrumenter 
Let it be 

Naturfag 
Henriette 

 
Slik skriver du en 
rapport s. 18-19 i 

refleks 
 

Hva vil du forske 
på? 

 
Forsøk: hvordan 
fungerer bleier? 

 

FYSAK 
13.05 
Kristin 
Anna 

6. 
 

13.30 
- 

 14.15 

Klassens time 
Henriette 

 
Hva gjør jeg? 
Ukens elev 

Kroppsøving 
Utegym 

60 meter, 300 
meter og lengde 

Knut 

 

 

https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=45882970&marketplaceId=624075&selectedLanguageId=1
https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=45882970&marketplaceId=624075&selectedLanguageId=1
https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=48358760&marketplaceId=624075&selectedLanguageId=1
https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=46528760&marketplaceId=624075&selectedLanguageId=1
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=14068&page=search&q=det+gamle+hellas
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=14068&page=search&q=det+gamle+hellas
https://podium.gyldendal.no/perspektiver/elev/ressursbank-elev/2-sivilisasjoner-blir-til/filmer/hellas-i-antikken


 
Lekser 

 
  

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jobb 15 minutter med 
nasjonal prøve i 
lesing. 

Lag en lydfil der du 
leser inn teksten din. 
Lever i Classroom. 
Legg veldig gjerne 
inn lydeffekter 
dersom du har lyst. 

Finn 2-3 vitser eller 
gåter på Internett eller i 
bøker du har. Øv deg på 
å fortelle dem med 
innlevelse.  
 

Matematikk 1: Oppgavene du 
ikke har gjort på 
side 9. 
2: Oppgavene du 
ikke har gjort på 
side 13. 
3: Les den grønne 
forklaringen på s. 
18. Gjør 
oppgavene på side 
18. 

1: Oppgavene du ikke 
har gjort på side 10. 
2: Oppgavene du ikke 
har gjort på side 15 
3: Gjør 3 av 
oppgavene på side 19. 
Spill gjerne inn en 
video av hvordan du 
tenker. 

 
Fyll ut hundrenettet 
du har fått av 
Henriette. Kryss av de 
stykkene du kan i 
gangetabellen.  

 
 
 

Engelsk Snakk engelsk ved 
middagsbordet. 
 
 
 
 
 
 
 

 Finn en sang du liker 
og finn lyrics på nett. 
Syng med og kos deg. 

1: Side 20 i Stairs 
2: Side 20-21 i Stairs 
3: Side  24-25 i Stairs 
4: side 28-33 i Stairs 
 
Lag en lydfil der du 
spiller inn minst 1 
minutt. Hør på opptaket 
ditt. 
Lever Classroom. 

Annet 
 
 
 

Ta med gymtøy. 
Husk håndkle og 
såpe. 

 Gruble over hvordan 
bleier fungerer. Hvor 
mye væske tror du en 
bleie kan holde på? 

 

 
 
 
 


