
Ukeplan 5. klasse   Uke 38 
Vassøy skole: 51859292  
 www.linksidene.no/vassoy 
 
Kontaktinformasjon kontaktlærer:  
henriette.midtskog@stavangerskolen.no 

 

 
Mål norsk: 

● Jeg vet hva repetert lesing er og hvorfor det er viktig. (lesehastighet og flyt) 
● Jeg leser hver dag. 
● Jeg kan skrive replikker med replikkstrek eller anførselstegn. 
● Jeg kan “Anna Malena” 

Mål matematikk: 
● Jeg kan 1.-5.gangen. 
● Jeg vet at tallene som ganges, kalles faktorer. 
● Jeg vet summen i gangestykker er produkt. 

Mål engelsk:  
● I know how to meet and greet. 
● I do my best on a test. 
● I can describe myself. 

Mål samfunnsfag:  
● Jeg kan reflektere rundt begrepet demokrati og medborgerskap. 
● Jeg vet at det første demokratiet ble oppfunnet i Athen. 
● Utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kunne skape og delta i demokratiske prosesser.  
● Utvikle kunnskap om og innsikt i demokratiske verdier og prinsipper 
● Tenke kritisk, ta ulike perspektiv, håndtere ulike meninger og vise aktivt medborgerskap. 
● Delta i og videreutvikle demokratiet. 
● Forstå sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter, som ytringsfrihet og 

stemmerett.  
Mål naturfag: 

● Jeg kan lese og følge en oppskrift. 
● Jeg kan skrive en rapport. 

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

Sosialt mål:  
● Jeg kan gi tilbakemeldinger på andres arbeid. 
● Jeg kan delta i planleggingen av felles aktiviteter. 

                                                                                          Informasjon: 

● Skrivekonkurranse TV-aksjonen. 5.-7.klasse skal skrive en tekst om temaet “Plast i havet”. Det vil bli 
kåret to vinnere som vil få æren av å gi bøssen til fylkesordføreren senere i september.  Tema for 
konkurransen er “Plast i havet”. Dette er en frivillig konkurranse for de som ønsker å delta, men vi håper 
mange har lyst. Bidrag leveres til kontaktlærer senest fredag morgen.  

● Prosjekt “Demokrati og medborgerskap”: Frem til høstferien skal hele skolen ha prosjekt om det 
tverrfaglige emnet “demokrati og medborgerskap”.  

● Utviklingssamtaler i uke 39-40. Husk å gi beskjed dersom dere ønsker samtaler før skolestart. 
● Vassøy skole skal delta på den nasjonale bøssestafetten i forbindelse med årets TV-aksjon. Dato blir 

onsdag 23.september. I forkant skal vi spille inn lyd av alle elevene som synger  “Anna Malena”. Derfor 
er denne lekse. 

http://www.linksidene.no/vassoy
mailto:henriette.midtskog@stavangerskolen.no


            Innhold i timene 
Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
1. 
 

08.40 
– 

09.25 
 

Norsk  
Henriette 

 
Lesekvart 

Finne småbøker 
Replikker s. 
56-57 i Salto 

 
 
 

Nasjonal prøve i 
engelsk 

 

Matematikk 
Henriette 

 
Lesekvart 

Multiplikasjon 
stasjoner 

 
Kaste 
Trille 

Hoppe 
Pugge 

KRLE 
Marie 

 
Presentasjon om 

dåp 

Matematikk 
Henriette 

 
Lesekvart 

https://skole.salaby.n
o/5-7/matematikk 

  
https://www.matemati
kkensverden.no/2015/
03/multiplikasjon.html 

  
https://www.matemati
kk.org/trinn5-7/spillsa

mling/ 
  

https://www.matemati
ka.no/matematikk-opp

gaver-etter-emne/ 
 

  2. 
 
09.25 
     -  
10.10 

Kunst og 
håndverk 
Christina 

 
Høstprosjekt 
sitteunderlag 

3. 
 

10.25 
– 

11.10 

Musikk 
Marie 

 
Vi øver på sanger 

vi skal synge i 
byen.  

 
BlimE 

KRLE 
Marie 

 
Vi øver til 

presentasjonen.  

Engelsk 
Henriette 

 
Description 

Write your own 
text 

Norsk 
Henriette 

 
Logg 

Forfatter 
 

4. 
 

11.50 
– 

12.35 

Engelsk 
Henriette 

 
Games and oral 
activities 
 
 

Ferdig-med- 
nasjonale- 

prøver-fest! 
Henriette 

Norsk 
Henriette 

 
Repetert lesing 

Norsk 
Henriette 

 
Demokrati og 

medborgerskap 
Salaby 

Engelsk 
Henriette 

 
Meet and greet 

with dolls 

5. 
 

12.35 
– 

13.20 

Samfunnsfag 
Henriette 

 
Demokrati og 

medborgerskap 
Les s. 84 i Gaia. 
Lag faktaside. 
Studieteknikk 

 

Kroppsøving 
Knut 

 

Musikk 
Marie 

 
Orff-instrumenter 

og notelære 

Naturfag 
Henriette 

 
Skrive rapport 
og gi hverandre 
tilbakemelding. 

 
Forsøk: Verdens 

minste 
varmluftsballong 

FYSAK 
13.05 
Kristin 
Anna 

6. 
 

13.30 
- 

 14.15 

Klassens time 
Henriette 

 
Elevråd? 

Uka elev (2 stk) 
Hva gjør jeg? 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://skole.salaby.no/5-7/matematikk
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk
https://www.matematikkensverden.no/2015/03/multiplikasjon.html
https://www.matematikkensverden.no/2015/03/multiplikasjon.html
https://www.matematikkensverden.no/2015/03/multiplikasjon.html
https://www.matematikk.org/trinn5-7/spillsamling/
https://www.matematikk.org/trinn5-7/spillsamling/
https://www.matematikk.org/trinn5-7/spillsamling/
https://www.matematika.no/matematikk-oppgaver-etter-emne/
https://www.matematika.no/matematikk-oppgaver-etter-emne/
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Lekser 
 
  

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk 
 

Småbok 
Les høyt for en 
voksen og tegn en 
passende 
illustrasjon til det 
du leste. 
Skriv i bok. 
 
 
 

Snakk med en voksen 
om hva klassereglene 
betyr:  
Jeg er snill og grei 
med alle elevene på 
skolen. 
Jeg viser respekt. 
Jeg er en god venn. 
Jeg gjør mitt beste. 
 
Hvordan vise respekt? 
Hva gjør en god 
venn? 
Hva er godt nok? 
Kan jeg være venn 
med meg selv? 
Hvordan? 

Fyll ut skjema for 
utviklingssamtale. 

Småbok 
Les minst 3 ganger slik 
vi jobbet med repetert 
lesing på skolen og ta 
tiden alle 3 gangene. 
Hva skjer? Hvorfor? 

Matematikk 1: Øv på 1-3 
gangen 
2: Øv på 4 gangen 
3: Øv på 6 gangen 
 
Gangetabellen.net 
Multiplikasjon 
Gangesanger 
Skriv 
gangetabellen og 
lag memory. 
Spør hverandre. 
 
 

 1: Øv på 1-3 gangen 
2: Øv på 1-5 gangen 
3. Øv på 7 og 8 
gangen 
 
Gangetabellen.net 
Multiplikasjon 
Gangesanger 
Skriv gangetabellen 
og lag memory. 
Spør hverandre. 
 
 

Øv på gangetabellen. 
Bruk tiden på de du 
ikke kan. Få gjerne 
noen til å teste deg eller 
bruk lenkene. 
 
Gangetabellen.net 
Multiplikasjon 
Gangesanger 
Skriv gangetabellen og 
lag memory. 
Spør hverandre. 

Engelsk  
 
 
 

Les side 35 i Stairs: 
Model text 

  
 

Annet 
 
 
 

 Frivillig lekse: Skriv 
en tekst om plast i 
havet og delta i 
konkurranse.  

Frivillig lekse: Skriv 
en tekst om plast i 
havet og delta i 
konkurranse.  

Frivillig lekse: Skriv en 
tekst om plast i havet og 
delta i konkurranse.  

 
“Anna Malena på kalosjene sprang ner jønå Søragadå itte an Johan. Spend an i rompå så han feis 
littegrann Anna Malena på kalosjene sprang 
Anna Malena -Anna Malena- Ska me få se na, Anna Malene, Anna Malena” 
 

 

 

https://www.gangetabellen.net/
https://www.netteleven.no/Multiplikasjon.html
https://www.tingsakerskole.no/index.php?artID=3104&navB=183
https://www.gangetabellen.net/
https://www.netteleven.no/Multiplikasjon.html
https://www.tingsakerskole.no/index.php?artID=3104&navB=183
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Informasjon til foresatte:  Sosialt mål i september  

SAMARBEID - beherske grunnleggende lytteferdigheter, kunne hjelpe andre barn og voksne 
samt å kunne arbeide konstruktivt i en gruppe 

I løpet av september skal elevene på vår skole jobbe med: 

1.-4.klasse: 

- lytte til andre 

- ta initiativ til å delta 

- gi ros til andre 

- følge instruksjoner 

- fullføre oppgaver sammen med andre 

- jobbe godt med en læringspartner  

 

5.-7.klasse: 

- samarbeide med en annen elev uten hjelp fra en voksen 

- samarbeide i en gruppe med flere elever 

- samarbeide om en presentasjon 

- hjelpe en annen med noe man selv kan 

- gi tilbakemeldinger på andres arbeid 

- delta i planleggingen av felles aktiviteter  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


