
 

UKEPLAN 5. TRINN UKE 43 

 

Ingen bursdagsbarn denne uken. 

 

 FAG  TIL 
TIRSDAG 

20.10 

TIL 
ONSDAG 

21.10 

TIL  
TORSDAG 

22.10 

TIL 
FREDAG 

23.10  
Norsk 
lese 

 
 

Les minst 20 minutter i valgfri bok hver ukedag og registrer antall sider minst to ganger 
i uken. 

Fullfør bokomtalen som vi har jobbet med på skolen. Modelltekst og skrivetips ligger 
på 5. trinn elevdisk/Norsk og det skriftlige arbeidet skal gjøres i oppgaven som ligger i 
Classroom. 

Norsk 
skrive/ 
samtale 

Øv godt på å skrive disse ordene riktig: tillatt, dessverre, nysgjerrig, giftet, gjort, 
gjerde, tunge, kloke, dumt, ungdom 
Skriv ordene tre ganger + lag en setning hvor du bruker ordet. Skrives i 
skriveboken din. 

Matte 

 

Rett/ fullfør gangeprøven fra forrige uke 
og øv deg godt på de gangerekkene du 
ikke har automatisert. 
 (de som klarer 100 oppgaver under 6 minutter kan 
heller konsentrere seg om 12 og 13 gangen om de vil) 

5A til torsdag 
5B til fredag (Gjøremål blir lagt ut onsdag) 
Kikora: Multiplikasjon arealmodellen 
 
  

Engelsk  
 
 

 
Husk å øve på glosene hver dag, 

gloseprøve på fredag :) 

5A til fredag og 5B til torsdag 
Les: I am the new kid og tips to welcome 
a new kid.  
Skriv: Skriv en dialog om hva du ville sagt til 
en ny elev i klassen’’.  Ark i Classroom 
Gloser: Øv på Quizlet (se bak på planen) 

Utvikling-
samtaler 

 
Husk å svare på skjemaet som forberedelse til utviklingssamtaler. Skjemaet 

ligger i  Norsk Classroom 

  

Mandag 
 

Innegym 
 1.-2 time: 

 
 

Gymtøy+ 
sko 

ikke dusjing.  

Tirsdag 
 

K&H 2.- 3.t: 
(tredeling utgår) 
Vi starter på årets 

juletegning klassevis. 

Onsdag 
  
 
 

Torsdag 
 
 

Fredag 
 

Gloseprøve, 
gangeprøve og 

rettskriving  
 
 

5B Samtaler, se innkalling.  
Vi sitter i klasserommet, men du må vente ute i skolegården til det er 

din tur og vi henter deg inn. 
Ukens hjelpere 

5A  Anna Maila og Eliah                         5B  Helle og Jonas EL 
 

 



 

UKEPLAN 5. TRINN UKE 43 

 

 

 

 TEMA/LÆRINGSMÅL  
Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 

Sos. komp. 
 

Vi øver daglig på å komme presis inn til alle timer og være klar når timen begynner. 
(Ferdig med toalettbesøk, har fylt på vannflaskene og tatt av skoene). 
Hele skolen: Vi hilser på hverandre med øyekontakt - smil smitter 

Norsk  Vi skriver bokomtale etter modelltekst og skrivetips. 
Vi øver på å ta gode nøkkelord i fagtekster. 

Matematikk  Vi jobber med multiplikasjon av flersifrede tall (arealmodellen) 

Engelsk  Jeg kan skrive en kort dialog om vennskap mellom to personer med hjelp av 
eksempelsetninger. 

Naturfag Vi lærer om forskjellige typer skog og hvilke planter som lever der. 
Samfunn  Vi samtaler og visualiserer hvilken rolle du og andre har som elev.  

KRLE Vi samtaler om etiske problemstillinger. 

Musikk Vi lytter til musikk, synger og gjenkjenner ulike sjangre.  

Kroppsøving  Samarbeidsleker og spill med hele trinnet inne. 
 

Gloser uke 43 

quiet - stille                           shy - sjenert 
sure - sikker                          knew - visste 
stranger - fremmed               today - i dag 
friends - venner                    should - burde 

Øv på glosene på Quizlet.  Ta “testen” på 
quizlet når du mener du kan glosene godt. 
Alle må ha tatt “testen” før fredag. 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Beate er sykemeldt ut uke 43 og alle utviklingssamtaler som er satt opp i 5A denne uken utgår. Ny tid 
kommer senere.  Dersom er det spørsmål om lekser eller annet praktisk på trinnet kan 5A foreldre 
kontakte Katharina eller Gudrun ved behov, så skal vi svare så godt som mulig.  

 
Eget informasjonsskriv om tur til  Lundsvågen i uke 44 vil bli lagt ut på hjemmesiden senere denne 
uken + delt ut til elevene.  Husk at 5B reiser tirsdag 27. okt og 5A onsdag 28. okt. 
 
Minner om at det fortsatt er veldig viktig at elevene leser høyt minst en gang i uken, både i norsk og 
engelsk.  
Elevene skal skrive en bokomtale om en valgfri bok denne uken. Vi ønsker at dere hjemme leser 
gjennom teksten før den blir levert i Classroom (dersom noen sier de har levert før der får sjekket er det 
mulig å trekke tilbake….) Fint om dere kan se at de har fulgt skrivetipsene og det enkleste innen 
rettskriving som stor bokstav i egennavn og punktum etter setningen. 
 
Det er fortsatt litt for mange uten innesko og t-skjorte i gymmen.  Vi ønsker også at de med langt hår 
skal bruke hårstrikk.  
 
Hilsen Beate, Anette, Gudrun, Terje, Mariann og Katharina.   

 

https://quizlet.com/_8w2k38?x=1qqt&i=2zryig
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