
Ukeinfo 5. trinn uke 47

Kontaktinfo: Ansatte på trinnet:

Gausel skole (sentralbord): 51 81 43 20 Arbeidsrom

(lærere/5.trinn):51 81 43 35

Kontaktlærere:

Nina Rohde (5 blå)
Kontaktlærertid: torsdag 12.45-13.45
nina.helen.solfjeld.rohde@stavangerskolen.no
Karin Grastveit Jakobsen (5 gul)
Kontaktlærertid: onsdag 09.35-10.35
karin.grastveit.jakobsen@stavangerskolen.no
Grethe Elisabeth Pedersen (5 rød)
Kontaktlærertid: mandag 09.35-10.35
grethe.elisabeth.pedersen@stavangerskolen.no
Faglærere:

Tiril Grindheim (Krø)

Edel Tykhelle (K&H)

Brynjar Nilsen Lid (Musikk)

Postkassen
Husk elevkveld: torsdag 17.00-19.00. Billettpris 20 kr som dekker pølse/pizzasnurr. Elevrådet har
gratis inngang.

Utviklingssamtaler: sjekk ranselpost for tider

Klær i garderoben. Det ligger en del klær i garderoben som “ingen” eier. Fint om dere tar en kikk i
forbindelse med utviklingssamtalene.

Matematikk: Prøve i multiplikasjon og divisjon denne uken.

Chromebook: husk å lade!

Hilsen alle oss på 5. trinn.

mailto:nina.helen.solfjeld.rohde@stavangerskolen.no
mailto:karin.grastveit.jakobsen@stavangerskolen.no
mailto:grethe.elisabeth.pedersen@stavangerskolen.no


Norsk

Læringsmål:

● Lære om hva som er typisk ved et dikt.

● Snakke om hva diktene kan bety.

● Skrive egne dikt.

● Fremføre dikt med innlevelse.

● Lære om substantiv

Uke 47 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene

gjøre

Fordypning

Jobb med dette etter basis.

Kapittel 3

Del et dikt

På skolen

Felles:

● Les side 111 + oppg 1-3.

● Les side 112 + oppg 1-2 side 113.

● Les side 114 + oppg 1 - 2.

● Substantiv side 132.

Film fra Elevkanalen: Klikk her

Alene:

● Gjør oppgave 1 - 3 side 132.

● Gjør oppgave 1-5 side 13

Hjemme:Les minst 20 minutter i lånebok fire

dager i uka (Du kan gjerne lese mer:)) Husk

underskrift:)

Allbok, bøker fra biblioteket:
Klikk her

Skolen Cappelen Damm,

Substantiv:

Klikk her

Hjemme:

Diktat:

Hva er adressen din?

Jeg kan dessverre ikke i dag.

Hvorfor er du så misfornøyd?

Vi kommer kanskje i kveld.

Jeg er veldig takknemlig for alt du

gjør for meg.

Hva er tittelen på boka?

https://app.elevkanalen.no/fag/993/produkt/1228/del/8210/artikkel/63215
https://auth.allbok.no/login?redirect_uri=https%3A%2F%2Fapp.allbok.no%2Foauth2%2Fidpresponse&response_type=code&client_id=3thqvlfp83h25r5ivrh1c90n59
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/norsk/grammatikk-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-5f0c48861f62e40022fd56b5


Matematikk

Mål:
Å kunne:

● Utforske, bruke og beskrive hoderegningsstrategier i multiplikasjon
● Utforske og forklare sammenhengen mellom multiplikasjon og divisjon

Uke 47 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Fordypning.
Jobb med dette etter basis.

Begreper

Kombinatorikk

Multiplikasjon

Multiplisere

Divisjon

Dividere

Gangetabell

Felles:

Samtale side 66
Gjør oppg. 2,43

Prøve i multiplikasjon og divisjon denne uka.

Basis: Kombinatorikk

Gjør oppgavene:

Side 67:
● 2.44
● 2.45

Side 68:
● 2.46
● 2.47
● 2.48

Hjemme/på skolen:
Jobb 20 minutter i Campus med “Mattelabbens mester”
multiplikasjon

Side 69: oppg. 2.49

Nettoppgaver:
Multiplikasjon og divisjon
Gangetesteren

Pokèmath

Grubliser på Salaby

Numetry

Online sjakk

https://campus.inkrement.no/Home/CampusMatte_5_7
https://skolenmin.cdu.no/komponent/test-deg-selv-sammenhengen-mellom-multiplikasjon-og-divisjon-62b1c7fffbc6df2136919dc4?_=5-trinn/matematikk/multiplikasjon-og-divisjon-62b57533c8f1e3447bbee04b-61122135c71a3f53c1a66712-611113a33b4551025ccbbc7c
https://www.matematikk.org/trinn5-7/gangetesteren/
https://www.pokemath.online/
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/grubliser
https://play.numetry.com/
https://www.chess.com/no


Engelsk

Læringsmål:
● lære hva de fire landene i Storbritannia (UK) heter.
● Kunne snakke om å reise i London.
● Kunne bruke høflig språk på kafeèr og restauranter.
● Lese og skrive en dagbok.

Uke 47 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Elevens valg:
Jobb med dette etter basis.

Let’s go to
the UK

Grammar:
Asking and
answering
questions

Writing:
Read and
write a diary.

På skolen:
TB

● Talk about page 78-79.
● Read page 80, questions page 81.

WB
● Do exercise 4:3, 4:4, 4:5 and 4:6 page 57

Grammar:
Oppgaver singular and plural nouns, gå inn på classroom.

Hjemmelekse:
Leselekse (Skolen/cappelen Damm)

Step 1: Pirate adventure: Klikk her
Step 2: Who eats who?: Klikk her
Step 3: Your body, inside out: Klikk her
Øv på leseleksa til den 2. engelsktimen i uka. Les minst 15
min hver dag, slik at du kan lese teksten flytende (kan lese
uten å stoppe opp).

Creaza (Her leser du inn leseleksa):
Step 1 leser minst 1 minutt, step 2 minst 2 minutter og step 3
minst 3 minutter:

● De som tidligere har lest inn leksa på creaza, klikker
her: Creaza

● De som ennå ikke har lest inn leksa på creaza, MÅ
gjøre det denne uka. Dere klikker dere inn her: Creaza

Diktat
Step 1 øver på den første setningen, nivå 2 på de to første og
nivå 3 øver på alle. Øv både på å uttale setningene og på å
skrive dem.

1. What is the capital of England? =Hva er
hovedstaden i England?

2. I can’t wait to go there. = Jeg gleder meg til å
reise dit.

3. I have butterflies in my stomach. = Jeg har
sommerfugler i magen.

Quest:
Klikk her

Engelske bøker:

Allbok, logg inn her

Oxford owl

Brukernavn: 5trinn22

Passord: 5trinn22

https://skolenmin.cdu.no/komponent/pirate-adventure-5e624648b72b00001796502d?_=5-trinn/biblioteket-5-7-trinn/library-english-5-7-trinn-62b57533c8f1e3447bbee04b-5f3f1c6460e9d57667bada73-5f3fa82e28dba233f5e81133
https://skolenmin.cdu.no/komponent/who-eats-who-5e625a62eea129001ef9e2fb?_=5-trinn/biblioteket-5-7-trinn/library-english-5-7-trinn-62b57533c8f1e3447bbee04b-5f3f1c6460e9d57667bada73-5f3fa82e28dba233f5e81133
https://skolenmin.cdu.no/komponent/your-body-inside-out-5e626d52dcd87c001e787f2d?_=5-trinn/biblioteket-5-7-trinn/library-english-5-7-trinn-62b57533c8f1e3447bbee04b-5f3f1c6460e9d57667bada73-5f3fa82e28dba233f5e81133
https://www.creaza.com/home/tools
https://www.creaza.com/verifyInvitation?type=assignment&id=zOZRlUJ
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/quest-5-7#!/aarstrinn5/6644/how-the-body-works
https://www.allbok.no/
https://www.oxfordowl.co.uk/?open_loginbox=true?selLanguage=nb&mode=hub


Naturfag

Læringsmål:
- Utforske og forstå hvordan en musefelle fungerer
- Lage sin egen musefelle

Uke 45-48 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene
gjøre

Fordypning.
Jobb med dette etter basis.

Ord å lære:
Egenskap
skadedyr

Felles:
Utforske ei musefelle
Les s. 182-183

Vi studere en musefelle

Hvordan fange uten å drepe?
Leser  s. 184- 185

Diskuterer temaet

På egenhånd:
Gjør oppgavene i den rosa boksen på  s.183
Gjør oppgavene 1-3  s. 185

Gjerne ta med papp hjemmefra til når vi skal lage
musefellene.

Vi lager en musefelle

S. 186

1. Legg en plan
Tegn og beskriv hvordan din
musefelle skal se ut og fungere

2. Bygg musefella
- Måtte du gjøre noen endringer

underveis?



Samfunnsfag

Du skal kunne:
● fortelle noe av religion, styresett og levevis i det gamle Hellas.
● fortelle om hva ulike kilder kan fortelle om livet i Hellas i antikken.
● gi eksempler på noe fra det gamle Hellas som har påvirket samfunnet vårt i dag.

Uke 47 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Fordypning.
Jobb med dette
etter basis.

Hellas i
antikken

Ordbank

Atlet
Relieff

Tragedie
Komedie
Ruiner

Felles:

Les sidene 48-451 og gå gjennom begrepene i ordbanken

På egenhånd:
Skriv ned betydningen av begrepene i ordbanken.

Gjør oppgavene:
- Ferdig fra forrige uke
- 23, 24 og 25, side 52

Husk å svare med hele setninger!

Antikken

Ferdig med alt?

Gå inn på Mattelabb og kjør konkurranse!

Filosofen Sokrates

Antikken

Les lånebok.

Det greske alfabetet

https://skole.salaby.no/5-7/samfunnsfag-ny/historien-om-europa/antikken
https://skole.salaby.no/5-7/samfunnsfag-ny/historien-om-europa/antikken


KRLE

Mål: Du skal kunne
● De fem søylene i islam
● Jødenes feiring av sabbaten

Uke 47 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Fordypning.
Jobb med dette etter basis.

Islam og
jødedom

Dette faget jobbes det foreløpig kun med på
skolen:

Felles:
❑ Vi setter oss inn i temaet.

❑Vi leser høyt sammen s. 52– 56.

❑ Vi samtaler om temaet!

På egenhånd
❑ Lag denne overskriften: Moskeen

❑ Margtekster : skriv ned alle margtekstene på s. 52-56 (11)

❑ Lag 3 spørsmål og svar til teksten.  La læringspartneren

din svare på spørsmålene.

❑ Nettoppgaver: Islam

❑Gjør ferdig tidligere
tegninger.

.

https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522149&sec_tid=1522148

