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5. trinn Uke 24 Fokus:
Jeg respekterer
andre og vet at
klapsing av bakhoder
og lignende ikke er
greit.

Informasjon

Utviklingssamtaler: Denne uken blir det utviklingssamtaler, tirsdag og torsdag. Vi sender ut møteinnkallelse i forkant. Gi
beskjed om det skulle være noe. Vi snakkes!

● Minner om påmelding til leksetid neste skoleår. Mer info og påmelding til dette ligger på hjemmesida.

Alle må huske å ta med seg alt som tilhører skolen. Skolebøker, chromebooker, ladere, bibliotekbøker.

Torsdag har klassen rulledag etter lunsj. Elevene kan ta med Noe å rulle på. Vi har også sykler til låns på skolen.

Til fredag drar vi på sykkeltur igjen. Ta med godt med drikke, ei god niste, sykkel og hjelm. For de som ikke har, er det mulig å låne
på skolen. Elever som vil låne sykkel må si fra i god tid-

Time Tid MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

1 08.30-09.15 KRLE Kroppsøving Bokpresentasjon Bokpresentasjon Sykkeltur

Frukt 0915-09.25

2 09.25-10.10 Matte/norsk Kroppsøving Brettspill Rydding av
klasserom

3 10.10-10.55 Matte/ norsk Matematikk Brettspill Innlevering av
bøker og rydding

Lunsj 10.55-11.15

Storefri 11.15-11.45

4 11.45-12.30 Matte/ norsk Rulledag Engelsk Film

5 12.30-13.15 Matte/ norsk Rulledag Film

6 13.25-14.10 Utetime Rulledag Film Elevene kan sykle
rett hjem etter
turen.

14.10-14.40

Ukelekse: Les minst 15 minutter hver dag. Sjekk ut sommerles. Her kan du registrere alle bøkene du leser i
løpet av sommeren. https://sommerles.no/

mailto:camilla.andas@kristiansand.kommune.no
mailto:stig.hosteland@kristiansand.kommune.no
mailto:varen@advkjaer.no
mailto:kaarekri@hotmail.com
https://sommerles.no/


Kontaktlærer: Camilla Andås, camilla.andas@kristiansand.kommune.no

Kontaktlærer: Stig Hosteland, stig.hosteland@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakt: Anne-Marie Varen, varen@advkjaer.no

Foreldrekontakt: Kåre Kristiansen, kaarekri@hotmail.com

v

Fag Mål Lekser

Matematikk Tema:Mønster

Jeg vet hvordan jeg speiler, roterer og
forskyver figurer.

Jeg kan lage ulike mønster med bruk av
speiling, forskyvning og rotasjon av figurer.

Samfunn Jeg vet hva streik er og kan fortelle hva jeg
mener om at vi har rett til å streike i
Norge.

Naturfag Jeg vet hva en blopp er og kan lage en
blopp selv.
(Forklares på skolen)

ENGELSK I know what an adjective is, and I can use
adjectives when I write.

KRLE Jeg inkluderer andre i lek.

Jeg vet hvordan jeg kan gjøre andre glad.

NORSK ● Jeg har skrevet ferdig historien om
Tom Sawyer.

● Jeg har sjekket bruk av punktum
og stor bokstav.

● Jeg har lest kommentaren som
lærer har skrevet - og rettet opp
dersom det var noe.

FOKUSORD

speiling

rotasjon

forskyving

inkludere
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