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5. trinn Uke  

20 

Fokus: Jeg tar vare på alt som 

tilhører skolen: 

 

- Jeg tar vare på bøker, blyanter, 

linjaler, viskelær, datautstyr osv. 

- Jeg passer på at lekene/ballene 

kommer inn etter friminuttet.  

 
 

 

Informasjon  
● Vi fortsetter med lekse i Klassens time. En case skal diskuteres sammen med en 

voksen hjemme. Situasjonene vi tar opp kunne godt ha vært i vår klasse. Det er 
viktig at dere hjemme er med på dette.  

● Minner om at 5.trinn har dugnad 16. og 17.mai. Har dere spørsmål, ta kontakt 
med klassekontaktene; Sindre Steinsland og Michal Hansen. 

● Dere som skal ha underholdning på 17.mai må øve. Gjennomgang av innslagene 
4.time onsdag. 

● Solholmenløpet blir mandag 3.juni kl.17. 
 Med vennlig hilsen Ketil, Ingebjørg og Linn. 

 
Time Tid MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 08.30-

09.15 

Norsk Matematikk/ kunst 
og håndverk 

Naturfag Gym på Idda.  
Ta med klær til å 
være ute. 
 

 
17.mai.  
Vi møtes på torvet 
kl. 8:45. Solholmen 
står som nr. 5. 
Elevene må hentes 
når vi kommer inn i 
Tresset.  

Frukt-

pause 

09.15-

09.25 

   

2 09.25-

10.10 

Norsk Norsk/  kunst og 
håndverk 

Norsk Fruktpause  
kl. 10.00-10.10. 

3 10.10-

10.55 

Engelsk/matematikk Norsk/  kunst og 
håndverk 

Klassens time Øve på å gå i 
17.mai-toget. 

Lunsj 10.55-

11.15 

    

Store- 

fri 

11.15-

11.45 

    

4 11.45-

12.30 

Matematikk/engelsk Matematikk/engelsk Musikk:  
Gjennomgang av 
innslagene til 17.mai. 
 

Matematikk/ kunst og 
håndverk 

5 12.30-

13.15 

Naturfag Engelsk/matematikk  Norsk/  kunst og 
håndverk 

6 13.25-

14.10 

Norsk/bibliotek Kunst og håndverk  Norsk/  kunst og 
håndverk 

 14.10-

14:40 

Leksetid   Leksetid God helg! 
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Fag Mål Lekser 

Matematikk ● Jeg kan den lille 

multiplikasjonstabellen 

(1-10-gangen) 

 

● Jeg kan multiplikasjon med 

hele tiere og hundrere 

Ukeslekse:  

Nivå 1: 7.41, 7.42 (a+d), 7.43a  

Nivå 2: 7.42, 7.43, 7.44 

Nivå 3: 7.42, 7.44, 7.45 og 7.46 -d -e -f 

 

 

● Jeg vet hva som må være 

med i en faktatekst. 

● Jeg øver på ord det er lett å 

skrive feil. 

Onsdag:  

LESELEKSE: Se leselekse på It’s.  

 

Hvis ikke annen leselekse, les 15 min i ei bok, blad, avis osv. 

English 

 

● Jeg kan gradbøye adjektiv. Ukelekse: 

Gjør ferdig arbeidsarket du fikk på mandag.  

Naturfag 

 

● Jeg vet at alle pattedyr er 

varmblodige, har pels eller 

hår, dier som små og at de 

fleste føder levende unger. 

Onsdag: 

Gjør deg ferdig med dokumentet om pattedyr vi begynte på forrige 

uke.  

 

 

Klassens time 

 

● Jeg vet hva jeg skal gjøre 

hvis noen gjør ting som 

ikke er greit mot meg. 

På onsdag kommer vi til å diskutere en oppdiktet situasjon. Denne 

saken vil vi at elevene også skal diskutere sammen med dere 

hjemme. Alle får utdelt en bok der dere noterer ned tanker og 

idéer mens dere snakker sammen.  

Musikk 

 

● Jeg kan 17.mai-sangene vi 

skal synge på 17.mai. 

Ukeslekse: 

● Øv på 17.mai-sangene i hefte.  

● Dere som skal ha underholdning på 17.mai må øve sammen. 

Gjennomgang av innslagene 4.time onsdag. 

Fokusord:  

 

 
 

mailto:linn.skogen.bransal@kristiansand.kommune.no
mailto:anna.elisabeth.martinsen@kristiansand.kommune.no
mailto:ketil.mellingen@kristiansand.kommune.no
mailto:michal_hansen@hotmail.com
mailto:sindre.steinsland@greencarrier.no

