
 

 

Kontaktlærer: Bjørn Mageland, bjorn.mageland@kristiansand.kommune.no 

Kontaktlærer: Gunn Lisbeth Berge Nilsen, gunn.lisbeth.nilsen@kristiansand.kommune.no 

Foreldrekontakter: Mona og Arne Vilhelm, mbakke1@live.no, bkloumann@gmail.com 

 

 

5. trinn 
 

 

Uke 16 

 

13. april.-17. april 

 

 

Fokus 
 

Vi tar hensyn til 

hverandre ved å 

holde avstand. 

 

 

 

Informasjon 
Det har vært noen intense uker nå før påskeferien. Håper elevene har hatt meningsfulle og lærerike 

skoledager selv om vi ikke har vært sammen i klasserommet. Det har vært utfordrende å planlegge 

undervisning slik at alle skjønner hva de skal gjøre til enhver tid, men vi syns egentlig vi har klart det bra.  

Er det ting dere voksne lurer på regner vi med dere tar kontakt med oss.  

 

Første skoledag etter påske er tirsdag 14. april. Det gjenstår å se om det blir hjemmefra eller på skolen. 

 

Følg med på det som skjer etter påskeferien på nyheter og på skolens hjemmeside www.solholmen.no 

 

 

Time Tid MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 

1 08.30-

09.15 

2. påskedag Norsk Norsk Kroppsøving Sam/ Nat 

Frukt 0915- 

09.25 

     

2-3 09.25-

10.55 

 K&H Engelsk Kroppsøving 

Musikk 

Sam/Nat 

Fysisk 

Lunsj 

Langfri 

10.55-

11.45 

     

4-5 11.45-  KRLE 

Musikk 

Sam/Nat Norsk Matematikk 

Bibliotek 

ferdig kl. 

12.30 Friminutt      

5-6 -14.10  KRLE 

Musikk 

Matematikk Fredagsmiks 

 

Disse fagene har jeg lekse i 

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag 

 

Alle oppgaver finnes i timeplanen. Ingen lekser utover det. Du finner allikevel målene for hvert fag i lekseplanen under. 

 

Og så var det den ene søledammen som sa til den andre: – Pytt pytt. 
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Fag Mål Lekser  

Matematikk 

 

Brøk 

 

Jeg plasserer og leser av brøk på en 

tallinje. 

 

 

Hele uka: Jobb med oppgavene du finner i timeplanen. I 

tillegg til å regne oppgavene i boka, skal du også jobbe 

minst 20 minutter med Smart Øving. 

 

Mattenøtt løses i fredagsmix, men det er lurt å begynne i 

god tid. Løs den gjerne i ruteboka, og ta bilde som du legger 

inn i skjemaet i fredagsmix. 

 

Mattenøtt: En sjokoladeplate er delt inn i 24 ruter. Jelle 

spiser av sjokoladen. Bjørn spiser av sjokoladen. Hvor6
1

3
1

 

mange ruter er det igjen til Silje?  

   

 

 

Naturfag 

 

- Jeg forstår at på innsiden av kloden 

er det fortsatt over 1000 grader, og 

stoffene der inne er så varme at de 

er flytende 

- Jeg vet at de flytende stoffene i 

jordas indre kalles magma 

- Jeg vet at jordskorpa er delt opp i 

flere svære steinplater 

- Jeg vet at all stein en gang har vært 

flytende glødende magma 

Tema: Jorda - En verden av stein 

 

Hele uka: Jobb med oppgavene i faget. Det kan godt 

hende at det dukker opp flere oppgaver i løpet av uka. 

 

 

ENGELSK 

 

The Three Rs 

Jeg kan forklare på engelsk eller norsk hva 

“The three Rs” er.  

Jeg kan skrive et resirkuleringstips på 

engelsk.  

Jeg vet når jeg skal bruke “There is” og 

“There are”.  

 

 

Oppgavene du skal jobbe med denne uka finner du på 

trinnets digitale timeplan. 

 

KRLE 

 

Jeg vet dette om bønn: 

- Bønn er viktig i mange religioner 

- For kristne handler bønn om å snakke med Gud, og å lytte til Gud. 

- Ofte er bønn som en samtale, der man selv bestemmer hva man vil be om. 

- Noen bønner er skrevet ned og blir brukt fast i kirken. “Vår Far” (tidligere kalt Fadervår) er 

en slik bønn. 

- Jesus lærte disiplene å be denne bønnen.  

NORSK  

 

- Jeg vet at de tre mest vanlige 

måtene å skrive sj-lyden på er skj, 

sk og sj 

- Jeg vet at ord med lang o-lyd 

skriver vi med o 

- Jeg vet at ord med kort o-lyd ofte 

skrives med u 

Tema: sj-lyden og o-lyden 

 

Hele uka: Jobb med oppgavene på timeplanen under 

faget norsk. Oppdater siden av og til slik at du finner 

de ferskeste oppgavene. 

 

 

 


