
UKEPLAN for 5B             Dale barneskole: En skole for livet med muligheter for alle                        UKE 42 
Time Mandag 

18/10 
Tirsdag 19/10 Onsdag 20/01 Torsdag 21/10 Fredag 22/10 

1 
0830-
0915 

Fysak - Kenneth 
 

Norsk – Asbjørn 
Å innlede en fortelling – kom i 
gang 

Norsk – Asbjørn 
Vi jobber videre med «Den 
norske slavehandelen» 

Norsk - Asbjørn 
Å innlede en fortelling – verb 

Samfunn – Asbjørn 
Vår digitale verden 

2 
0915-
1000 

 

Norsk – Asbjørn 
Gjennomgang av 
ukeplana og 
hjemmearbeid 

Norsk – Asbjørn 
Å innlede en fortelling – kom i 
gang  

Musikk – Ann Mari 
Mozart-byen 

Norsk – Asbjørn 
Å innlede en fortelling – verb 

Samfunn – Asbjørn 
Vår digitale verden 

3 
1015-
1100 

 

Matematikk– 
Asbjørn 
Divisjon 

Naturfag – Asbjørn 
Mangfold i norsk natur 

Musikk – Ann Mari  
Blime-dansen 
 

Naturfag – Asbjørn 
Mangfold i norsk natur 

Matematikk - 

Asbjørn 

Campus  
Multiplikasjon 

4  
1145-
1230 

 

Norsk – Asbjørn 
Å innlede en 
fortelling  

Engelsk 

 
Eirik 
Gr.3 

 
Explore: 
My 
family 

K & H 
Merete 

Gr.1 
 
Lino-
leums-
trykk 

Matte 
Asbjørn 

Gr.2 
Campus   
Multiplikasjon 

Engelsk 

 
Eirik 
Gr.1 

 
My 

family 

K & H 
Merete 

Gr.2 
 
Lino-
leums-
trykk 

Matte 
Asbjørn 

Gr.3 
Campus  
Campus   
Multiplikasjon  

Engelsk 

Eirik 
Gr. 2 

 
My 

family 

K & H 
Merete 

Gr.3 
 

Linoleums-
trykk 

Matte 
Asbjørn 

Gr.1  

Campus   
Multiplikasjon  

Gym 5AB – Eirik og 
Asbjørn 
Håndball og andre 
aktiviteter  

5 
1230-
1315 

 

Gym– Eirik 
Orientering.  

Gym 5AB – Eirik og 
Asbjørn 
Håndball og andre 
aktiviteter 

6 
1330-
1415 

KRLE –  
Hellige skrifter 
 
 

      Oppsummering av 
uka 
God høstferie 

Læringsmål 
Norsk 

Læringsmål 
Matematikk 

Læringsmål  
Engelsk 

Læringsmål 
Naturfag 

Læringsmål 
Samfunn 

•  Jeg kan skrive tekster 
med tydelig struktur. 

• Jeg kan bruke sentrale 
regler for rettskriving, 
ordbøying og 
tegnsetting. 

• Jeg kan utvikle og bruke 
ulike strategier for regning 

med positive tall. 
• Jeg kan se sammenhengen 

mellom divisjon og 
multiplikasjon. 

• Jeg kan lese og forstå tekster 
om engelskspråklige barn og 
deres interesser. 

• Jeg kan fortelle om mine 
interesser. 

• Jeg kan forklare hvorfor 
det er viktig at vi har 
naturmangfoldet i 
skogen. 

• Jeg vet hva som truer 
mangfoldet i skogen. 

• Jeg kan 

reflektere over 

hvordan jeg 

bruker digitale 

hjelpemiddel. 

Håndballturnering 

Vi deltar på 

håndballturnering i 

Nordvesthallen. 

Alle fire lagene spiller 

3 kamper hver. 

Vi tar buss frem og 

tilbake. 

Oppmøte på skolen til 

vanlig tid. 

De som skal spille 

håndball, må ta med 

joggesko, klær til å 

spille i.  

De som ikke skal spille 

tar med turklær. 

Ta med mat og drikke. 



 

Lekser på mandag 

Norsk: Lytt/les til bokslukerprisen side 81 – 90, «Charlie Drømmevandrer». Lenke i 
Teams. 
 
Matematikk: Campus. Lekser blir lagt hver dag i «Før timen». Oppgavene føres inn i 
skriveboka. 
 
Engelsk:  
 

Lekser på tirsdag 

Norsk: Les side 86 – 90 i bokslukerprisen høyt til en voksen. Du kan selvfølgelig lese 

flere sider av utdraget om du ønsker det. 
Matematikk: Campus. Lekser blir lagt hver dag i «Før timen». Oppgavene føres inn i 
skriveboka. 
Engelsk:  
 

Lekser på onsdag 

Norsk: Lag overskriften «Charlie Drømmevandrer» og svar på oppgaven: Likte du 
utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke? Skriv svarene i norsk skrivebok.. 
Campus. Lekser blir lagt hver dag i «Før timen». Oppgavene føres inn i skriveboka. 
 
Engelsk:  

Lekser på torsdag 
Norsk: Lag overskriften «Charlie Drømmevandrer» og svar på oppgaven: Likte du 

utdraget? Hvorfor/hvorfor ikke? Skriv svarene i norsk skrivebok.  

Matematikk:                       

 
 

                                                                   
 

 Husk joggesko og klær til håndballturnering. 

De som ikke skal spille håndball, ta med turklær. 

Ukelekse 

 

• Norsk:  
• Lytt/Les bokslukerprisen, «Charlie Drømmevandrer». Lenke 

til utdraget ligger i chatten på Teams. 
 

o Matematikk: Oppgaver blir lagt ut daglig på Campus 
«Før timen» 

 

• Engelsk: 
 

 
Til foreldre/foresatte 

 

Alle skal ha fulladet pc når de kommer på skolen. 
Trinnet begynner klokka 8.30 på mandager. De har FYSAK 
(fysisk aktivitet) med Kenneth Larsen den timen. 
 
 
 
Tirsdag, onsdag og torsdag er det tre-deling på tvers av 
klassene.  
 
Kontaktinfo: asbjorn.lango@kristiansund.kommune.no 
                        Tlf: 99126776 
 
Linn Rikke er vår helsesykepleier. 
Hun kan nås på Linn.Rikke.Aasgrav@kristiansund.kommune.no  
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