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5.trinn

Referenter: Ruth Julie Thorbjørnsen, Anne Merethe Molvik

Oppstart:
Vi har hatt en fin oppstart. Fokus i starten har vært å bli kjent med hverandre. Vi har derfor
vært en del på tur. Det er en flott gjeng. De er kreative og setter i gang lek og aktiviteter på
eget initiativ. De er flinke å inkludere, og hele klassen er gjerne med i samme lek. Voksne på
trinnet er Anne Merethe Molvik (kontaktlærer), Ruth Julie Thorbjørnsen (kontaktlærer),
Kristin Tendenes (miljøterapeut) og Astrid Blom (miljøterapeut).

Uteområde:
Uteområdene på skolen er delt i to. Mellomtrinnet og småskoletrinnet. Vi bruker klatretårn,
atrie med klatrestativ, gamle kunstgressbane, og deler av gressbane. Det foregår mye kjekk
lek i friminuttene på tvers av klassene.

Prosjekt skolegård:
Prosjektet med oppgradering av skolegården er i gang. Det blir nye lekeapparater både
utenfor 1. klasse og i atriet hvor det gamle klatrestativet har stått. Ved 1. klasse kommer det
ulike lekeapparater som disser, balanse/klatre-apparat, trampoline ol. I atriet kommer det et
nytt klatrestativ. Prosjektet skal ta ca. 10 uker.

Nasjonale prøver:
Vi har gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Vi har brukt en del tid på
dette i oppstarten, både med forberedelse og gjennomføring. Resultatene kommer i løpet av
oktober, og vi kommer til å snakke mer om dette på utviklingssamtalene.

Svømming:
Elevene i 5.klasse får svømming seks ganger i løpet av skoleåret. Klassen er delt i tre
grupper, og vi informerer på ukeplanen underveis når det er bytting av grupper.

Norsk:
Vi har ikke et bestemt læreverk vi følger i norsk. Leseleksene vil være kopier fra diverse
lærebøker, og artikler fra blader og aviser (f. eks nysgjerrigper).Vi vil også bruke en del
nettressurser. Både Salaby og Skolen cappelen Damm har gode sider med kjekke og
meningsfulle tekster. Google Classroom vil også bli brukt, både på skolen og til lekser. Til
arbeid med rettskriving og grammatikk jobber vi i “Prøv om du kan”.

Matematikk:
I matematikk følger vi Multi læreverk. Vi kommer også til å bruke en del nettressurser.
“Kikora” kjenner elevene til fra før. I tillegg vil vi bruke “Campus” inkrement”, som inneholder
en del videoinstruksjoner og oppgaver. Vi fokuserer på god orden i mattebøkene. Det er
viktig med marg, oppgavenummer, to streker under svaret med linjal og svartekst i
tekstoppgaver.



Engelsk:
I engelsk følger vi Quest læreverk, i tillegg til diverse nettressurser som “Skolen” og
“Salaby”. Det ligger også nettbibliotek på disse sidene med engelske bøker. Fokus på å lese,
oversette og forstå tekstene. Vi oppfordrer til å lese bøker på engelsk.

Klassemiljø:
- Vi har et årshjul med felles aktiviteter som blant annet skal bidra til å fremme et godt

klassemiljø. Det er fortsatt litt koronabegrensninger, men i år vil vi gjennomføre
skoleløp til inntekt for TV-aksjonen. Vi vil ha engelskdag og mattedag.

- Vi jobber systematisk med “smart kompetanse”. Det vil si sosiale ferdigheter som
f.eks: tålmodighet, respekt, samarbeid, hjelpsomhet osv.

- TL-ledere har ansvar for aktiviteter i friminuttene. Klassene nominerer elever, og
elevene sendes på leke-kurs.

- Vi er opptatt av at elevene skal ha det trygt og godt. Elevene skriver jevnlig loggbok.
Her får de spørsmål om klassemiljø og trivsel.

Opplæringsloven §9a:
Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø på skolen, som fremmer helse, trivsel og
læring. Alle voksne på skolen har aktivitetsplikt. Dvs at det skal gripes inn, varsles,
undersøkes og settes inn tiltak ved mistanke om at noen ikke har det bra. Dersom foresatte
opplever at det ikke er blitt gjort noe etter fem dager, kan de ta kontakt med statsforvalteren.

Rutiner ved skolen:
- Fravær meldes til administrasjonen hver dag. Ved annet fravær, kan kontaktlærer gi

fri en dag. Fravær utover dette må søkes om. Søknadsskjema ligger på skolens
hjemmeside.

- Det er to drop-soner ved skolen. Øvre del av parkeringshus og busslommen ved
Mosterøy aktivitetshus.

- Vi anbefaler å abonnere på nyheter på minskole. Ukeplanen blir lagt ut her hver
mandag.

Klassekasse:
Foreldrene ble enige om å fortsette med klassekasse. Lærerne har informert på ukeplanen
og sendt hjem en anonym konvolutt. Det er frivillig å gi et valgfritt beløp.


