
Trinn 5.  Uke 49 Navn: ______________________    Tema: Vi rydder i sakene våre! 😊        Ukas hjelpere: Frida og Henrik  

Økt  Mandag 30.11.20  Tirsdag 1.12.20 Onsdag 2.12.20 Torsdag 3.12.20 Fredag 4.12.20  

  

  

08.30-

10.45  

Demokrati og medborgerskap: 

Vi setter oss inn i en sak – for og 

mot.  

 

Demokrati og medborgerskap: 

Vi har debatt! 

 

Matte/naturfag: 

Programmering.  

 

Musikk: Vi øver til julespillet. 

Engelsk: Samarbeidsoppgave 

og leseøkt i små grupper.  

 

Norsk: Leseøkt i grupper 

 

 

Engelsk: Leseøkt i små 
grupper og Epic Reader.  
 
 
Musikk: Vi øver til julespillet.  

 

 
UTESKOLE  

        

  
Sko og klær etter 

været!   
Nærmere beskjed 
om sted kommer. 

  
Ta med:  

Vanlig matpakke  
Vannflaske (varm 

drikke er også lurt)  
Ekstra klær  

Sitteunderlag   
 

10.45-

11.40  

Mat/Utetid  Mat/Utetid Mat/Utetid Mat/Utetid  

  

  

11.40-

12.40  

Norsk: Leseøkt i grupper Naturfag/norsk: Vi leser 

naturfaglige tekster 

(nysgjerrigper).  

K&H: Sanse-vegg Matte: Addisjon med og uten 

tierovergang. 

12.40-

13.00  

Pause Pause  Pause Pause 

  

13.00-

14.00  

Norsk: Demokrati og 

medborgerskap: Si din 

mening og begrunne den. 

Naturfag/norsk: Vi leser 

naturfaglige tekster 

(nysgjerrigper).  

K&H: Sanse-vegg Matte: Smart øving. 

 

Lekser             

  

   

Norsk: Kopi: Les i 20 min på 

teksten “Utdrag fra boka 

Snillionen”. Fortell til en hjemme 

hva teksten handler om.  

Matte: Gjør 2 oppgaver i 

lekseheftet. 

 

Engelsk: Les/lytt 20 min i boka di 

på Epic reader. Kode: iin5527. Velg 

ditt navn fra lista.  

 

 

Engelsk: Les teksten du fikk på 
skolen høyt for en voksen 
hjemme. Les minst to ganger og 
oversett.  
 
Ta med headset til engelsktimen 
hvis du har!  

Matte: Gjør 2 oppgaver i 

lekseheftet. 

 

Norsk: Hefte: Les i 15 minutter fra 

teksten “Pym Pettersons mislykka 

familie”. Gjør 2 oppgaver på s 149 

 

Uteskole: Pakk sekken! Klær og 

sko etter været       
 

  

 

 God helg! 😊  

                       



                                 
Informasjon:  

Dette skal vi øve på denne uka:  
Å snakke kun når jeg får ordet i timene.  
Hvordan gjør jeg det?  
Rekke opp hånda, mens jeg er helt stille, og vente på min tur.  
 

Vi skal også øve på å ha orden i sakene våre – i sekken, i skuffa, i PC-hylla og i gangen 😊  

 

Demokrati og medborgerskap er tverrfaglig tema denne uka også!  

 

Det er leksehjelp kun på tirsdager kl.14.15 til kl.15 for de som har meldt seg på det. 

 

Spør gjerne ditt barn hver dag:  

- Har du gjort ditt beste i dag? 

Hvis ja - spør hva er du ekstra fornøyd med? 

hvis nei - spør hva kan du gjøre bedre i morgen? 

- Hva har du gjort for å gjøre skoledagen bedre for de andre i klassen? 

 

Vi ønsker dere ei riktig fin uke! 😊  

Hilsen Julie, Ann-Eirin, Veronica og Mattias  

Fag  Læringsmål  
Sosial kompetanse  • Jeg tar gode valg og bidrar til å løse konflikter. 

• Jeg vet hvordan jeg gir og får ros.  

• Jeg tar ansvar for mine ting og bidrar til et ryddig og fint klasserom.  

Norsk  • Begrunne egne meninger 

• Lytte til andres meninger og respektere dem 

• Skrive en liten argumenterende tekst 

Matematikk  • Jeg øver meg på addisjon med og uten tierovergang. 

• Jeg øver meg på programmering.  

Engelsk  • Jeg øver meg på å lese og uttale engelsk. 

• Jeg øver meg på å oversette ord jeg ikke forstår. 

Samfunnsfag  • Jeg vet hva et demokrati er og hvordan det fungerer.  

• Jeg vet hva et argument er og øver meg på å finne gode argumenter.  



 KRLE • Jeg vet hva et demokrati er og hvordan det fungerer, og jeg kan tenke og 
reflektere over hvorfor vi har demokrati.  

Kunst- og håndverk  • Planlegge et produkt/kunstverk (selvstendig og i samarbeid med andre) 

• Samle inn og vurdere materialer 

• Jeg vet hva sanser er og hvorfor de er viktige  

Kroppsøving • Jeg samarbeider med de jeg kommer på gruppe med og bidrar med positiv 

energi og innstilling.  

Naturfag • Jeg øver meg på programmering.  

• Jeg øver meg på å lese naturfaglige tekster og finne informasjon i teksten.  

Musikk  • Øve inn og framføre sang og musikk i samarbeid med andre  

 

Kontaktinformasjon  

Fygle skole   76056900/ transponder: 59440011 fygle.skole@vestvagoy.no 

Julie Bakke Stensen 41493894 julste1@skole.k1860.no 
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