
UKEPLAN for 5A          Dale barneskole: En skole for livet med muligheter for alle                        UKE 4 
Time Mandag 24/01 Tirsdag 25/01  Onsdag 26/01 Torsdag 27/01 Fredag 28/01 

1 
0830-
0915 

 
Fysak-Kenneth 

Norsk-Eirik 
Lag en PowerPoint om valg 
tema. 
Kriterier i klassenotatblokka.  

GYM-Eirik 
Aktivitet ute/Dahlehallen 

Norsk-Eirik 
Å beskrive en person. 
Lag personbeskrivelse og skriv 
egen fortelling. 
Skolestudio 

KRLE-Øyvind H 
Arbeid med religionen du 

trakk 

 

 

2 
0915-
1000 

 

Norsk-Eirik 
Gjennomgang av ukeplan 
og lekser. 
Hvordan bruke 
PowerPoint? 

Matematikk-Eirik 
Sannsynlighet 
8.4 Sannsynlighet i spill. 
Oppgaver i Campus. 

Norsk-Eirik 
Lag en PowerPoint om valg 
tema. 
Kriterier i klassenotatblokka. 

 Norsk-Eirik 
Å beskrive en person. 
Lag personbeskrivelse og skriv 
egen fortelling.  
Skolestudio 

KRLE-Øyvind H 
Arbeid med religionen du 

trakk 

 

 

3 
1015-
1100 

 

Matematikk-Eirik 
Sannsynlighet 
8.4 Sannsynlighet i spill. 
Video og oppgaver i 
Campus. 

Samfunnsfag-Øyvind H 

Vi lærer om perioder i 

historien 

Matematikk-Eirik 
Oppsummering og repetisjon av 
sannsynlighet 

Matematikk-Eirik 
Oppsummering og repetisjon 
av sannsynlighet  

Matematikk-Eirik 

Oppsummering og repetisjon 

av sannsynlighet. 

Test deg selv. 

4  
1145-
1230 

 

Musikk-Ann Mari 
Egen PowerPoint 

Naturfag-Asbjørn 
Livet på jorda. 

Skolestudio 

K & H-Merete og Eirik 
Lære å sy på symaskin / Lage et 

brettspill.  

Engelsk-Eirik 
My spare time 

Grammar: DO or DOES? 

Tasks in skolestudio 

GYM-Eirik og Asbjørn 
Dahlehallen/Uteaktivitet 
 

5 
1230-
1315 

 

Musikk-Ann Mari 
Egen PowerPoint 

Naturfag-Asbjørn 
Livet på jorda. 

Skolestudio 

K & H-Merete og Eirik 
Lære å sy på symaskin / Lage et 
brettspill. 

Engelsk-Eirik 
My spare time 

Grammar: DO or DOES? 

Tasks in skolestudio 

6 
1330-
1415 

Samfunnsfag-Øyvind H 
Vi lærer om perioder i 

historien 

 

 

 K & H-Merete  
Ittens fargesirkel 

 KRLE-Øyvind H 
Gruppeprosjekt om en religion 

 

God helg       

Læringsmål 
Norsk 

Læringsmål 
Matematikk 

Læringsmål  
Engelsk 

Læringsmål 
Naturfag 

Læringsmål 
Samfunnsfag 

• Jeg kan bruke adjektiv når jeg 
skal beskrive noe eller noen. 

• Jeg vet at vi kan gradbøye et 
adjektiv 
 

• Jeg kan forklare hva vi 
mener med liten eller stor 
sannsynlighet. 

• Jeg kan finne antall 
gunstige og antall mulige 
utfall på et lykkehjul. 

• Jeg kan lese, forstå og 
finne informasjon i en 
oppskrift 

• Jeg kan forstå og bruke 
ord og uttrykk knyttet til 
å handle i butikk. 

• Jeg kan at det finnes 
mange forskjellige arter 
på jorda. 

 

• Jeg vet navnet på ulike 

perioder i historien.  



 

Lekser på mandag 

Norsk: ZLB, Les side 86 – 87, «Løven, heksa og kleskapet» 

 

Matematikk: Leksefri       
 

English: Write the headline “Week 4” in your writing book. Write the words to learn 
on page 111 – 114. 

Lekser på tirsdag 

Norsk: ZLB, Les side 88 - 89, «Løven, heksa og kleskapet» 

 

Matematikk: Leksefri       
 
English: Read the text “Spare time is free time”, page 110. 
 

Lekser på onsdag 

Norsk: ZLB, Les side 90 – 91, «Løven, heksa og kleskapet» 
 

Matematikk: Leksefri       
 
English: Read the text “I don’t know what to do today” page 111. Answer question 1 
on page 111, write the answer in your writing book. 
 

Lekser på torsdag 

Norsk: ZLB, Les side 92, «Løven, heksa og kleskapet». 
 

Matematikk: Leksefri       
 
English: Read the texts “Chores”, page 112 and “How not to have to dry the dishes” 
page 113. Answer question 2 on page 113, write the answer in your writing book. 
 

 

Ukelekse 
Skal være ferdig til fredag. 

 

• Norsk:  
o ZLB: Du skal lese teksten «Løven, heksa og kleskapet» 

side 86 – 92. Se lekse hver dag. 
o Oppgave 52, 53 og 54 på side 93. Skriv svarene i norsk 

skrivebok. 
 

• Matematikk:  
o  

 

• Engelsk 
o Read the texts for this week. 
o Write and learn the words to learn to each text in your 

writing book. 
o Answer the questions 1 on page 111 and 2 on page 

113. Write the answer in your writing book. 

 
Til foreldre/foresatte 

 

 

Alle skal ha fulladet pc når de kommer på skolen. 
 
Vi har nå et redusert tilbud med skolehelsesykepleier. Frem 
til det blir ansatt en ny i denne stillingen har vi tilbud på 
skolen tirsdager, onsdager og torsdager. 
Det er Elisabeth Nylander, tirsdager og annenhver torsdag, og 
Ingunn Solås, onsdager og annenhver torsdag. Om det skal 
være noe kan dere kontakte de her: 
 
elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no  
 
ingunn.solas@kristiansund.kommune.no  
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