
 

  

   Ukeplan for 5. trinn uke 36 og 37 

Foreldremøte  torsdag 5. september kl 18.00 i mediateket. Klassevis i etterkant. 

 

Run for fun på Stavanger stadion, torsdag 5. september. Et løp der flere skoler deltar. Ta på gode joggesko og klær etter vær. Elevene 

får utdelt t-skjorter som de skal ha på seg under løpet. Vi spaserer ca.8.30. Løpet starter 9.15 og er ferdig kl.11.00. 

https://www.gorunforfun.com/event/stavanger-norway/ 

 

5C: Sølvberget 5. september kl 12.00-13.00: Redd Barna Ungdom ønsker velkommen til en barnevennlig debatt mellom politiske partier 

slik at også barn får mulighet til å lære mer om politikk, demokrati og valg. 

 

Nasjonale prøver vil bli gjennomført i lesing, regning og engelsk i uke 37 og 38. I tiden fremover vil vi gjøre oss kjent med tidligere 

prøver for å øve oss på de ulike oppgavetypene. Vi vil jobbe med disse prøveoppgavene både på skolen og hjemme. 

 

Chromebook. Minner dere hjemme om å hjelpe elevene med å lade den opp slik at den er fulladet når de kommer til skolen. Send også med 

dem et par med hodetelefoner/ øreplugger. Husk at andre brukere ikke skal logge seg på/bruke elevens chromebook. 

Chromebook-beskyttelse der glidelås ikke fungerer lenger, vil ikke bli byttet av oss på Lassa skole. De gjør fortsatt nytten som 

beskyttelse for chromebookene selv om glidelås ikke kan tas igjen. 

Hvis dere selv ønsker å kjøpe en annen beskyttelse en annen plass, så har dere selvsagt lov til det. 

 

Kroppsøving 

 Husk gymtøy, innesko og håndkle. (5a og 5b torsdag og 5c fredag). 

 

Kunst & håndverk: I løpet av året skal alle elevene lage husmodeller av skoesker. Ta med en eller to 

skoesker som elevene kan ta med på skolen nå det er deres tur.  

 

Alle skal ha en skjønnlitterær bok i boksen på skolen og en annen hjemme. Vi anbefaler minst 15 

minutter lesing i bok hver dag i tillegg til lekser. Anbefaler også lydbøker som ligger på Salaby 5-7. 

 

Ukeplanen legges på skolens hjemmeside, delt disk( 5.trinn) og Classroom. 

https://www.gorunforfun.com/event/stavanger-norway/


 

Ukeplan for uke 36 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Jeg kan bli en bedre leser. 

 

Jeg vet hva det vil si å skumlese, 

letelese og nærlese 

 

Jeg vet hva BISON-overblikk er, 

og kan bruke det på en tekst. 

Les 15 min. i egen bok 

 

 

Øv på øveordene hver 

dag! 

Les 15 min. i egen bok 

 

 

Øv på øveordene hver 

dag! 

Les 15 min. i egen 

bok 

 

Øv på øveordene 

hver dag! 

Leseforståelse “ Ravn”. Linken ligger 

på Classroom under fanen lekser. 

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar/

ravn 

 

Skriv svarene i  dokumentet “ Ravn”. 

(levèr i Classroom) 

 

Mate- 

matikk 

 

- Jeg kan bruke 

oppstillingsmetoden for addisjon 

og subtraksjon 

- Jeg kan bruke en enkel modell 

for å løse tekstoppgaver. 

Jeg vet at tall som er mindre enn 

null, kalles negative tall 

Jobb med Multi smartøving i 20 min. 

 

Velg enten gul eller rød  lekse i Multi oppgavebok :  

GUL  s. 14: RØD s. 15 

 

 

Engelsk 

 

- identifisere noen språklige likheter og 

forskjeller mellom engelsk og eget 

morsmål. 

- Lese og forstå tekster av ulike 

lengder og i ulike sjangrer. 

Stairs Textbook - velg mellom Step 1 og Step 2. 

Step 1: s.16 

Step 2: s. 17 

 

Gjør oppgaven “Homework week 36” som ligger i Classroom. 

 

Øv godt på glosene. (Quizlet på Classroom) 

Sosial 

kompetanse 

Bli bevisst hvilke forventninger 

jeg har til  meg selv, vennene 

mine,familien min og lærerne 

mine 

Vis  heftet “FORVENTNINGER” til de voksne hjemme. Gjennomgå det du har skrevet, og få underskrift av de 

voksne. Dersom du ikke er ferdig med å fylle ut heftet, gjør du det sammen med de voksne hjemme. 

Annet:  Tenk over  Hva sier og gjør du for å glede de andre i klassen? 

Sosialt: 

 

Jeg er rolig og klar på plassen min når timene starter. 

Jeg har orden på garderobeplassen min. 

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar/ravn
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar/ravn


 

Ukeplan for uke 37 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Jeg kan bli en bedre leser. 

 

Jeg vet hva det vil si å 

skumlese, letelese og nærlese 

 

Jeg vet hva BISON - overblikk 

er. 

Les 15 min. i egen bok 

 

 

Øv på øveordene hver 

dag! 

Les 15 min. i egen bok 

 

 

Øv på øveordene hver 

dag! 

Les 15 min. i egen bok 

 

 

Øv på øveordene hver 

dag! 

Leseforståelse 

 “ Verdens verste rektor”. 

Linken ligger på Classroom 

under fanen lekser. 

https://skole.salaby.no/5-7/n

orsk/les-og-svar/verdens-vers

te-rektor + svar på oppgavene 

digitalt. 

 

Skriv i norsk leksebok: 8-10 

sammenhengende setninger om 

hva teksten handlet om. 

Mate- 

matikk 

 

- Jeg kan bruke 

oppstillingsmetoden for 

addisjon og subtraksjon 

- Jeg kan bruke en enkel 

modell for å løse 

tekstoppgaver. 

Jobb med Multi smartøving i 20 min. 

 

Velg enten gul, rød eller grønn lekse i Multi oppgavebok : Du velger tilsammen 3 oppgaver. 

GUL  s. 24: RØD s. 25: GRØNN s. 27 

 

 

Engelsk 

 

-Lese og forstå tekster av ulik 

lengde og ulike sjangrer 

- Bruke grunnleggende regler 

og mønstre innenfor uttale, 

intonasjon, rettskriving, 

grammatikk og ulike 

setningstyper i egen spåkbruk. 

Chromebook: Leselekse og oppgaver ligger som PDF-fil i Classroom. 

 

Les gjerne teksten sammen med en voksen. Øv på å oversette teksten til norsk (muntlig).  

 

 

Øv godt på glosene. (Quizlet på Classroom) 

Annet:  Tenk over:  Må du gjøre noen endringer for å få lærerike og effektive skoledager? 

Sosialt: 

 

Jeg er rask og rolig i overganger 

Jeg bruker innestemme i klasserommet 

 

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar/verdens-verste-rektor
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar/verdens-verste-rektor
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar/verdens-verste-rektor


 

Gloser uke 36 - preposisjoner 

on - på 

over - over 

under - under 

next to - ved siden av 

between - mellom 

behind - bak 

in front of - foran 

 

Gloser uke 37 (s.10) 

Entall 

                     I am - jeg er 

                  you are - du er 

                       he is - han er  

 she is - hun er 

     it is - det er 

 

Flertall 

                   we are - vi er 

                  you are - dere er 

                   they are - de er 

Tema: 

Norsk: Lese- og læringsstrategier, 

nasjonale prøver 

Engelsk: All about me. Nasjonale prøver - 

Vi blir kjent med tidligere 

eksempelprøver 

Matematikk: Tall, oppstilling, 

tekstoppgaver, negative tall 

Naturfag: Biologisk mangfold, 

næringskjeder og nedbrytere. 

Samfunnsfag: samfunn, valg  

KRLE: etikk og filosofi 

Øveord uke 36 

Lang og kort vokallyd 

damer 

dammer 

hyle 

hylle 

naken 

nakken 

file 

fille 

Øveord uke 37 

småord 

til 

hos 

men 

nok 

alt 

for 

min 

din   

 

 


