
Ukeplan 5. klasse   Uke 39 
Vassøy skole: 51859292  
 www.linksidene.no/vassoy 
 
Kontaktinformasjon kontaktlærer:  
henriette.midtskog@stavangerskolen.no 

 

 
Mål norsk: 

● Jeg kan forklare hva verb er. 
● Jeg kan lese med innlevelse. 
● Jeg kan skrive innledninger med beskrivelse av person, plass eller problem. 

Mål matematikk: 
● Jeg kan multiplisere med hele tiere og hundrere. 
● Jeg kan 1-5 gangen. 
● Jeg kan gangetabellen. 
● Jeg kan delta i spill og aktiviteter og bruke matematikk. 

Mål engelsk:  
● I know what to say when I meet new people. 
● I speak English in English class. 
● I read my part in a paired reading. 
● I can pronounce and write the names of the days of week. 

Mål naturfag:  
● Jeg kan presentere  emnet jeg har fordypet meg i. 
● Jeg kan skrive en rapport. 

Mål samfunnsfag: 
● Jeg vet at demokrati betyr folkestyre. 
● Jeg vet at ytringsfrihet betyr rett til å si og skrive det du mener. 

Mål KRLE: 
● Jeg kan sette ord på hva en god medborger er.  
● Jeg kan gjenfortelle fortellingen om den barmhjertige samaritanen. 
● Jeg kan sammenligne fortellingen om den barmhjertige samaritanen med klassemiljøet.  

Sosialt mål:  
● Jeg kan gi tilbakemeldinger på andres arbeid. 
● Jeg kan delta i planleggingen av felles aktiviteter. 
● Jeg hjelpe en annen med noe man selv kan 

                                                                                          Informasjon: 

● Onsdag skal hele skolen ta lydopptak av at vi synger “Anna Malena” og vi skal til byen for å 
levere bøsse. Etterpå steker vi vafler og koser oss. Vanlig musikk i siste økt. 

● Husk utviklingssamtaler denne uken. Se tider nederst på ukeplanen og i fredagsmailen. 
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Innhold i timene 
Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
1. 
 

08.40 
– 

09.25 

Norsk  
Henriette 

 
Lesekvart 

Språkverksted 
Verb s.78-79 
Mime verb 

Oppgaver s.79 

Matematikk 
Henriette 

 
Lesekvart 

Multi s. 20-27 
Gjett kortene 

mine s. 21 

Norsk 
Henriette 

 
 

Lesekvart 
Opptak av sang i 

skolegården 
Filme på ferga 

Forfatter 

KRLE 
Marie 

 
En god 

medborger 
Den barmhjertige 

samaritanen 

Matematikk 
Henriette 

 
Lesekvart 

Fire på rad s. 25 
Multi s. 20-27 

Multi 
nettoppgaver   2. 

 
09.25 
     -  
10.10 

Kunst og 
håndverk 
Christina 

 
 

Høstprosjekt 
3. 
 

10.25 
– 

11.10 

Musikk 
Marie 

Boomwhackers 
Øver på sanger til 
TV-aksjonen 

KRLE 
Marie 

 
En god 

medborger 
Den barmhjertige 

samaritanen 

Norsk 
Henriette 

 
Å innlede en 

fortelling 

4. 
 

11.50 
– 

12.35 

Engelsk 
Henriette 

 
Write a meet and 

greet in pairs 
 
 

Samfunnsfag 
Henriette 

 
Øve på Anna 

Malena i 
gymsalen 

 
Verb? 

Alle får si det de 
mener.  

 
Vafler 

 

Norsk 
Henriette 

 
Lekse 

“Tause skrik” 
s.80-84 i Salto. 

Lese med 
innlevelse. 

Samtale om 
teksten. 

Engelsk 
Henriette 

 
Paired reading 

 
Logg 

5. 
 

12.35 
– 

13.20 

Samfunnsfag 
Henriette 

 
Finskrift 

Sammendrag s. 
104. 

Du kan velge 
rekkefølge på 

oppgavene selv.  
 

Oppgave 5, 6, 7, 
11 og 13. 

Alle oppgaver 
skal gjøres alene. 
 

Kroppsøving 
Knut 

 

Musikk 
Marie 

 
Notelek/gehør 

Øver på sanger til 
TV-aksjonen 

Naturfag 
Henriette 

 
Forsøk: 

Trollpapir 
 

Presentere 
forskning 

Skrive forsknings 
rapport 

FYSAK 
13.05 
Kristin 
Anna 

 
 
 
 

(Henriette 
bytter plasser) 

6. 
 

13.30 
- 

 14.15 

Klassens time 
Henriette 

 
Elevråd 

Ukas elev x2 
Hva gjør jeg? 
Ta imot skryt 

Jeg er flink til…! 

  

 



Lekser 
 
  

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk 
 

Småbok 
Finn minst 5 verb 
(ting vi gjør) og 
lag setninger med 
dem. Skriv i boken 
din. 

Småbok 
Lag en lydfil eller les 
for en voksen. 

Småbok 
Forbered deg på å 
fortelle en liten 
gruppe om boken din. 
Hva handler den opp? 
Hva likte du ved 
boken? 

 
 

Matematikk Jobb 15 minutter 
med oppgavene i 
Classroom. 
 
Du velger 
oppgaver som 
passer ditt nivå. De 
letteste er først. 
 

Jobb 15 minutter med 
oppgavene i 
Classroom. 
 
Du velger oppgaver 
som passer ditt nivå. 
De letteste er først. 
 
 

 Jobb 15 minutter med 
oppgavene i Classroom. 
 
Du velger oppgaver 
som passer ditt nivå. De 
letteste er først. 
 
 
 

Engelsk Du skal kunne 
uttale og skrive 
navn på 
ukedagene: 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 

Du skal kunne uttale 
og skrive navn på 
ukedagene: 
ukedagene 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 

Du skal kunne uttale 
og skrive navn på 
ukedagene: 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
Sunday 

Øv på din rolle i 
parlesingen. 
 

Annet 
 
 
 

Gymtøy inne og 
ute 

Ekstra mat? Vi spiser 
før vi drar til byen og 
11.30. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mandag 21.september  

07.20 - 07.40  

07.40 - 08.00 Nikoline  

15.20 - 15.40 Ovidia  

15.40 - 16.00 Francesco  

16.00 - 16.20 Anglia  

16.20 - 16.40 Mathea  

16.40 - 17.00 Kristin  

 

Tirsdag 22.september  

07.40 - 08.00 Silas  

08.00 - 08.20 Jakob  

15.40 - 16.00  

16.00 - 16.20 Amanda  

16.20- 16.40 Tuva  

16.40 - 17.00 Andreas 

 

Torsdag 24.september 

Selma 14.30 

 

 

 

 

 


