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

 

 
Mål norsk: 

● Jeg kan gjøre mitt beste på den nasjonale prøven. 
● Jeg kan forklare hva en fortellende, spørrende g utrop setning er. 
● Jeg kan skrive replikker med replikkstrek eller anførselstegn. 

Mål matematikk: 
● Jeg kan lese en oppskrift. 
● Jeg kladder og tegner modell når jeg regner. 
● Jeg gjør mitt beste på prøven. 

Mål engelsk:  
● I can speak English when playing. 
● I can read or listen to instructions and know what to do. 

Mål naturfag:  
● Jeg forstår en skriftlig forklaring og kan følge en oppskrift. 
● Jeg kan finne informasjon på internett eller i oppslagsverk. 

Mål samfunnsfag: 
● Jeg kan kan forklare ordet demokrati. 
● Jeg kan reflektere over hva demokrati betyr i dag. 

Mål KRLE: 
● Jeg kan presentere min presentasjon om dåp.  

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

                                                                                          Informasjon: 

● Husk foreldremøte tirsdag 8.september klokken 17.15. Vi er i klasserommet. Dessverre er det 
bare mulig for en foresatt fra hver familie å komme. 

● Minner om at elevene skal møte på kunstgressbanen dersom de kommer til skolen før 8.40. 
● Meldebok skal brukes ved fravær. Ta kontakt dersom dere ikke har. 
● Nasjonal prøve i lesing tirsdag. 
● Nasjonal prøve i matematikk fredag. 
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Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
1. 
 

08.40 
– 

09.25 
 

Norsk  
Henriette 
Lesekvart 

 
Fortsette på “Mitt 

liv som rik” 
 

Forklare podcast 

 
 

Nasjonal prøve 
lesing 

Henriette 

Norsk 
Henriette 
Lesekvart 

 
Skilletegn s. 
32-33 i Salto 

KRLE 
Marie 

 
Fremfører 

presentasjon 

 
 

Nasjonal prøve i 
matematikk 

Henriette 

  2. 
 
09.25 
     -  
10.10 

Kunst og 
håndverk 
Christina 

 
Høstprosjekt 

Fingerhekling av 
sitteunderlag 

3. 
 

10.25 
– 

11.10 

Musikk 
Marie 

 
TV-aksjonsangen 
Let it be på noter 
 

 

KRLE 
Marie 

 
Ferdigstiller 
presentasjon 

Engelsk 
Henriette 

 
Games and 
activities 

Norsk 
Henriette 

 
Logg 

Nasjonal prøve 

4. 
 

11.50 
– 

12.35 

Engelsk 
Henriette 

 
Writing 

 

Norsk 
Henriette 

 
Fullføre nasjonal 

prøve? 
Tegne eller lese 

Matematikk 
Henriette 

 
Multiplikasjon 

Pugging 

Norsk 
Henriette 

 
Oppskrift 

lekse 
 

“Å skrive 
replikker” s. 

56-57 

Engelsk 
Henriette 

 
Comprehension 

5. 
 

12.35 
– 

13.20 

Samfunnsfag 
Henriette 

 
Verdens første 
demokrati s. 84 

 
Hva er demokrati 

i dag? Hjemme, 
skolen, Norge og 

verden 
 

Kroppsøving 
Knut 

 

Musikk 
Marie 

 
TV-aksjonsangen 

BlimE 
Let it be og 

orff-instrumenter 

Naturfag 
Henriette 

 
Forsøk: 

festbrems 
 

Jobb videre med 
forskningen din. 

 
 

FYSAK 
13.05 
Kristin 
Anna 

6. 
 

13.30 
- 

 14.15 

Klassens time 
Henriette 

 
Hva gjør jeg? 

Jeg er min egen 
beste venn og 
snakker fint til 

meg selv. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



Lekser 
 
  

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk 
 

Finn deg et sted 
der du slapper av. 
Du kan ligge, stå 
eller sitte, men det 
må være et sted du 
får være i fred en 
stund. 
 
Tenk over hva som 
gjør deg glad. 
Hva er du god til? 
Hva har vært fint i 
dag? 
 
Pust og sitt/ligg/stå 
helt stille i ett par 
minutter. 

Lag en podcast der du 
alene eller sammen 
med en annen i 
klassen diskuterer den 
nasjonale prøven i 
lesing. 
Hva synes du/dere om 
at dere skal ta disse 
prøvene? Hvilke 
oppgaver likte dere? 
Hva var vanskelig?  
Hvilke råd vil dere gi 
til andre 5.klassinger 
som ikke har tatt 
prøven? 

Spør om det er greit at 
du finner en oppskrift 
og lager en 
middagsrett eller 
dessert.  
 
Finn uansett en 
oppskrift og les den 
nøye. Hva skal du 
gjøre først? Hva 
trenger du evt hjelp 
til? Hva må du måle 
eller veie? Vet du 
hvordan du gjør det? 
Kan du navn på 
kjøkkenredskapene 
dere har i skuffer og 
skap?  
 

 
 

Matematikk Gangetesteren 
 
Jobb med 
Gangetesteren i 15 
minutter. 
 
 

  
 
 

Engelsk  
 
 
 
 
 
 

  Tell your parents, a 
friend or grandparents 
what you have learned 
in school. 
What made you laugh? 
What are you looking 
forward to? 

Annet 
 
 
 

  Forsøk; festbrems. 
 

Materialer: kaffekopp, 
snor, blyant og 

binders.  
Hva tror du forsøket 

er? 

 

 

https://www.matematikk.org/trinn5-7/gangetesteren/

