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Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.25-09.30 Norsk (Tiril) 
 
Lesekvart 
Lesestrategier 

K&H (Cathrine og Bjørn Andre) 
 
Gruppe 1: Forkle  
Gruppe 2: Brødfjøl 

Gym (Tiril) 

Styrke 

Slåball 

Norsk (Tiril) 
Lesekvart 
Lesestrategier / nasjonale prøver 
eksempeloppgaver 

Norsk (Tiril) 

Lesekvart 

Nasjonale prøver 

eksempeloppgaver 

09.30-09.45 Friminutt 

09.45-10.40 Gym (Tiril) 
Styrke 
Capture the flag 

K&H (Cathrine og Bjørn Andre) 
Vi lager forkle/brødfjøl. 

Norsk (Tiril og John Erik) 
Lesekvart 
Lesestrategier/ nasjonale prøver 
eksempeloppgaver 1-6 

Matte (Tiril) 

Addisjon og subtraksjon 

Jobbe videre med temaene vi så på 

tidligere i uka.  

Engelsk (Tiril) 
 
My School - skolestudio 

10.40-11.05 Lunsj 

11.05-11.30 Langfriminutt 

11.30-12.35 Matte (Tiril) 
Addisjon og subtraksjon 
2.1 Addisjon og subtraksjon 

Matte (Tiril og John Erik) 
Addisjon og subtraksjon 
2.2 Oppstilling addisjon 

Matte (Tiril) 
Addisjon og subtraksjon 
2.3 Oppstilling subtraksjon 

Naturfag/Samfunnsfag (Tiril) 
Roller og forventninger 

Naturfag/Samfunnsfag 
(Tiril) 
Fra nysgjerrighet til 
forskerspire/ 
Du er en utforsker 

12.35-12.45 Friminutt 

12.45-13.50 Musikk (Tiril) 
Musikklek 

KRLE (Tiril) 
Menneskerettigheter, 
skolen.cdu.no 

Engelsk (Tiril) 
My school - skolestudio 

Fysak (Tiril) 
Utetime – ha med klær og gode sko til 

å være ute! 

Naturfag/Samfunnsfag 
(Tiril) 
Roller og forventninger 
Avslutte kapittelet. 

Lekser Til tirsdag:  
Husk å lade PC! 
 
Se video og gjør oppgaver på  

campus.inkrement.no. 

«Oppstilling addisjon» 
 

Til onsdag:  
Husk gymtøy til i morgen! 
Husk å lade PC! 
 
Se video og gjør oppgaver på  

campus.inkrement.no. 

«Oppstilling subtraksjon» 

Til torsdag: 
Husk å lade PC! 
 
Leselekse – les utdelt tekst på 

skolestudio.no. Les høyt for en 

annen person og oversett.  

Til fredag: 
Pakk ny gymbag til mandag.  
Husk å lade PC! 
Gå inn på UDIR sine 

eksempeloppgaver her til 

nasjonale prøver og gjør oppgave 
7-16 sammen med en voksen. Link 
er også lagt ut på teams. 

God 

helg! 

http://www.minskole.no/dalabrekka
campus.inkrement.no
campus.inkrement.no
skolestudio.no
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/lesing/bokmal/?path=cefglhgcefglhecefhllf
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Informasjon: 
Foreldremøte blir torsdag 8. september kl. 18.00. Møtet blir på personalrommet på skolen. Agenda for 
møtet blir sendt ut som visma-melding.  
 
Dette året skal elevene gjennomføre nasjonale prøver. Det er veldig viktig at elevene kommer med 
oppladet PC disse dagene.  
Datoer for nasjonale prøver er: lesing onsdag 14. september, regning mandag 19. september og engelsk 
fredag 23. september. Vi gjennomfører prøvene i de to første timene den dagen. 
Om dere ønsker å øve på prøveformen hjemme i tillegg til på skolen, finner dere eksempeloppgavene 

på UDIR 5. trinn.  

 
Skolepc: Elevene har nå fått hver sin PC. Husk å behandle disse godt. Det vil derfor bli et skifte, og mye 
av leksene er nå digitalt. Tiril vil forsøke å forklare så godt som mulig i starten slik at dere finner fram til 
de ulike sidene og lærebøkene vi har på nett. Si ifra om dere ikke finner frem! 
 
Teams: Tiril kommer til å kommunisere en del med elevene på Teams. Der har de egen gruppe hvor 
oppgaver og lenker blir lagt ut. I tillegg er det opprettet en klassechat hvor elevene kan spørre 
hverandre om de ikke skjønner leksa. Tiril vil svare her om medelever ikke kan hjelpe. Klassechatten 
skal kun handle om skole – og vi holder oss unna tull og fjas der. 
 
Innesko og ekstraklær: Alle elever må ha innesko på skolen. Det er også greit å ha et skifte med klær på 
skolen om elevene blir våte. Det er viktig med klær og sko etter vær. Ha skiftetøy i en tøypose/bag som 
kan henge på skolen.  
 
Gym og gymtøy: Det er viktig at elevene har med seg riktig utstyr til gymtimene. De er nå blitt så store 
at de skal dusje etter gymtimer, og trenger derfor skiftetøy og håndduk. Det forventes at elevene dusjer 
etter gymtimene da de er så store at det begynner å lukte svette. Gymtimene dette året er på 
mandager og onsdager. Fram til høstferien må elevene ha med gymtøy for å være både inne og ute.  

 
Med vennlig hilsen 

Tiril 

Ukas mål: 

Norsk: 
Jeg kjenner til ulike lesestrategier: BISON-blikket, VØL-skjema, nøkkelord og tankekart. 

 
Matematikk:  
Jeg kan bruke en tallinje til å addere og subtrahere med 10, 100 og 1000. 
Jeg kan bruke plassverdisystemet til å addere og subtrahere med tiere, hundrere og 
tusener. 
Jeg kan løse praktiske oppgaver hvor jeg skal veksle mellom tiere, hundrere og tusener. 

Jeg kan stille opp et addisjonsstykke. 
Jeg kan legge sammen to flersifrede tall som er stilt opp under hverandre. 
Jeg kan sette en tier i minnet når summen av enerne i et addisjonsstykke blir ti 
eller mer. 
 
Engelsk: 
I can talk about my own school. 
I can compare the Norwegian school with schools around the world. 

 
Naturfag: 
Lære seg å være en utforsker. 
Vite hva det vil si å observere. Vite hva en hypotese er, og kunne vurdere denne. 

 
Samfunnsfag: 
Kjenne til ulike roller og forventninger som mennesker møter på hver dag. 
Reflektere rundt de rollene og forventningene man selv har rundt seg. 

 
KRLE: Bli kjent med menneskerettighetene og barnekonvensjonen. 
 
K&H: Bli kjent med ordninger og forventninger i K&H. 
 

Kontaktinformasjon: 

5A: Vegar Bergdal Sæther vegar.bergdal.sæther@kristiansund.kommune.no 

5B: Tiril Grønseth tiril.olise.gronseth@kristiansund.kommune.no 

Andre lærere, fagarbeidere og assistenter som er på trinnet: Cathrine Waaler Bowitz, Bjørn Andre 

Olsen, John Erik Åndal, Yosief B. Embaye, Kristoffer Hals 

Ukas øveord i norsk: 

BISON-blikket             VØL-skjema 

Nøkkelord                   Tankekart 

Ukas øveord i engelsk: 

Subject                       Grade 

Lunch              Pupil           Dentist 

Vegetable                 Boarding School 

http://www.minskole.no/dalabrekka
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/?path=cefglhg
mailto:vegar.bergdal.sæther@kristiansund.kommune.no
mailto:tiril.olise.gronseth@kristiansund.kommune.no
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