
Ukeinfo 5. trinn uke 42

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

Håper alle har hatt en fin høstferie.

Studenter: Nina er veileder for studenter fra UIS og vi er så heldige å kunne ønske Anne Therese, Tina Eirin og
Isak velkommen til oss. De skal være på trinnet i tre uker.

FAU arrangerer refleksdag på skolen onsdag 19. oktober.

I norsk lesing har de fått med seg en leselogg (blå perm i sekken). Den skal dere foresatte signere i når det er
lest i 20 minutter.

I samfunnsfag skal elevene framføre fagteksten sin for klassen og i grupper.

Chromebook: husk å lade!

Huskeliste:
● Innesko/tøfler
● gymtøy (joggesko, treningstøy, såpe og håndkle)
● Skiftetøy
● Regntøy (det regner MYE i Stavanger:)
● Bokbind og merkelapper på bøkene

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:

● Si din mening og vise respekt for andres.

● Være en god og aktiv lytter

● Nettvett

● Samtale om tekster, spille rollespill og lese høyt med innlevelse.

● Lære om tegnsetting.

Uke 42-43 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene

gjøre

Fordypning

Jobb med dette etter basis.

På skolen:

Felles:

● Les side 52

● Oppgave 1 og 2 side 53

● Les side 54

● Oppgave 1-6 side 55

● Les side 56

● Oppgave 1-3 side 57

felles/læringspartner

● Les side 59

● Oppgave 1-6 side 59

● Tegnsetting side 88 + oppg 1-4 side 89

Alene:

● Oppg 5 side 89

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:

https://skolenmin.cdu.no/kompone

nt/punktum-utropstegn-og-sporsm

alstegn-5ee8d0d7a816af0025d10

026?_=5-trinn/norsk/rettskriving-

62b57533c8f1e3447bbee04b-609

3a7c69a28061992aede37-5ee78b

3187f68e001e12343c

Hjemme:

Diktat:

Øv på setningene:

Slutt å slå!

Hva mener du?

“Hvordan kan jeg vite det?”, spurte

Knut

-Det burde du vite, sa Lise.

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/komponent/punktum-utropstegn-og-sporsmalstegn-5ee8d0d7a816af0025d10026?_=5-trinn/norsk/rettskriving-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-5ee78b3187f68e001e12343c
https://skolenmin.cdu.no/komponent/punktum-utropstegn-og-sporsmalstegn-5ee8d0d7a816af0025d10026?_=5-trinn/norsk/rettskriving-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-5ee78b3187f68e001e12343c
https://skolenmin.cdu.no/komponent/punktum-utropstegn-og-sporsmalstegn-5ee8d0d7a816af0025d10026?_=5-trinn/norsk/rettskriving-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-5ee78b3187f68e001e12343c
https://skolenmin.cdu.no/komponent/punktum-utropstegn-og-sporsmalstegn-5ee8d0d7a816af0025d10026?_=5-trinn/norsk/rettskriving-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-5ee78b3187f68e001e12343c
https://skolenmin.cdu.no/komponent/punktum-utropstegn-og-sporsmalstegn-5ee8d0d7a816af0025d10026?_=5-trinn/norsk/rettskriving-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-5ee78b3187f68e001e12343c
https://skolenmin.cdu.no/komponent/punktum-utropstegn-og-sporsmalstegn-5ee8d0d7a816af0025d10026?_=5-trinn/norsk/rettskriving-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-5ee78b3187f68e001e12343c
https://skolenmin.cdu.no/komponent/punktum-utropstegn-og-sporsmalstegn-5ee8d0d7a816af0025d10026?_=5-trinn/norsk/rettskriving-62b57533c8f1e3447bbee04b-6093a7c69a28061992aede37-5ee78b3187f68e001e12343c


Matematikk

Mål:
Å kunne:

● utforske, bruke og beskrive hoderegningsstrategier i addisjon og subtraksjon
● utforske, bruke og beskrive plassverdisystemet
● utvikle og bruke skriftlige metoder for addisjon og subtraksjon
● vurdere og gjøre hensiktsmessige overslag

Uke 42 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Fordypning.
Jobb med dette etter basis.

Begreper

siffer

addisjon

subtraksjon

sum

differanse

halvering

plassverdisy

stemet

utvidet

form

overslag

Felles:

Samtale om hvordan vi skal føre tekstoppgaver.
Samtale side 37
Gjør oppgave 1.58

Basis:
Gjør oppgavene:

Side 37:
● 1.59

Side 38:
● 1,60
● 1.61

Side 39
● 1.62
● 1.63

Side 42
● 1.67
● 1.68

Jobb 20 minutter i Campus

Husk: Marg og to streker under svar med linjal. Tallene
skal være i rutene.
På tekstoppgavene skal du svare med tekst.

Campus Inkrement

Kurskode 5 blå:6HKB
Kurskode 5 gul:69WT
Kurskode 5 rød: 6KFK

Sid 33, oppg:
1.48, g og h

Numetry

Nettoppgaver:

Addisjon og subtraksjon

Grubliser på Salaby

Online sjakk

https://campus.inkrement.no/
https://play.numetry.com/
https://skolenmin.cdu.no/_/5-trinn/matematikk/addisjon-og-subtraksjon-62b57533c8f1e3447bbee04b-61122135c71a3f53c1a66712-61110f7dcc73b51a2c124ca2?showIntro=true
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/grubliser
https://www.chess.com/no


Engelsk

Læringsmål:
● Vite hva deler av kroppen heter.
● Snakke om følelser.
● Skrive et 5-linjers dikt.

Uke 42 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Elevens valg:
Jobb med dette etter basis.

How the
body works

Grammar:
Definite/
indefinite
article

Nouns

Writing:
Write a five
senses poem

På skolen:
Oral exercises.

Grammar:
Nouns/The indefinite & definite article

Hjemmelekse:

Leselekse (Quest textbook)

Step 1: Tyler and Rosie have to see a doctor, page 57-58
Step 2 og 3: Tyler and Rosie have to see a doctor, page 57-59

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:

5 gul: Klikk her
5 blå: Klikk her
5 rød: Klikk her

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. Do you have an umbrella? = Har du en paraply?
2. You are a nice girl = Du er en hyggelig jente
3. Look at the bird in the tree = Se på fuglen i treet

Definite/indefinite
article

Agendaweb:
https://agendaweb.org/e
xercises/grammar/articl
es-a-an-the

Quest:
https://aunivers.lokus.n
o/fagpakker/spraak/que
st-5-7#!/aarstrinn5/6644
/how-the-body-works

Engelske bøker:

Allbok, logg inn her

Oxford owl

Brukernavn: 5trinn22

Passord: 5trinn22

https://www.creaza.com/verifyInvitation?type=assignment&id=23u6I1u&isMaster=true
https://www.creaza.com/verifyInvitation?type=assignment&id=23u6I1u&isMaster=true
https://www.creaza.com/verifyInvitation?type=assignment&id=23u6I1u&isMaster=true
https://agendaweb.org/exercises/grammar/articles-a-an-the
https://agendaweb.org/exercises/grammar/articles-a-an-the
https://agendaweb.org/exercises/grammar/articles-a-an-the
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/quest-5-7#!/aarstrinn5/6644/how-the-body-works
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/quest-5-7#!/aarstrinn5/6644/how-the-body-works
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/quest-5-7#!/aarstrinn5/6644/how-the-body-works
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:
- Bruke en bestemmelsesnøkkel
- Beskrive noen små planteetere, rovdyr og nedbrytere
- Beskrive ulike edderkopper

Uke 42 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle
elevene gjøre

Fordypning.
Jobb med dette etter basis.

Felles:
Samtaler om temaet insekter.

Les s. 24-28

Vi blir kjent med  bestemmelsesnøkkelen

På egenhånd:
Gjør oppgave 1, 2 og 4. s .29

NRK Skole – Lærerike programmer og klipp

NRK Skole – Lærerike programmer og klipp

NRK Skole – Lærerike programmer og klipp

NRK Skole – Lærerike programmer og klipp

NRK Skole – Lærerike programmer og klipp

NRK Skole – Lærerike programmer og klipp

NRK Skole – Lærerike programmer og klipp

https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=nedbrytere&mediaId=18044
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=nedbrytere&mediaId=18037
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=nedbrytere&mediaId=19777
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=nedbrytere&mediaId=12147
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=nedbrytere&mediaId=13107
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=nedbrytere&mediaId=13887
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=edderkopp&mediaId=23325


Samfunnsfag

Du skal kunne:
● Fortelle om samfunnene som utviklet seg langs de store elevene i Egypt og Mesopotamia.
● Gi eksempler på hvordan vi i dag kan vite noe om livet ved de store elvene
● Lage en presentasjon av livet i det gamle Egypt ved hjelp av digitale verktøy

Uke 42 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Fordypning.
Jobb med dette
etter basis.

Leseprosjekt

Det gamle Egypt

Muntlig framføring av faktateksten.

Kriterier:

● Klar og tydelig stemme
● Se på publikum
● Bevisst på kroppsspråk
● Vær forberedt

Hva var Egypt?

https://skolenmin.cdu.no/?sok=ja&sok-filter=fag%3A25&sok-tekst=Kva%2520var%2520Egypt%2520i%2520oldtida%253F


KRLE

Mål: Eleven skal kunne -gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamentet fra fedrehistorien
til profetene. – fortelle om sentrale hendelser og personer fra Kristendommens historie fra urmenigheten til
reformasjonstiden. – gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamentet fra Jesus til Paulus. –
samtale om innholdet i De ti bud, Fadervår, den apostoliske trosbekjennelse og noen sang- og salmetekster.

Uke 42 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Fordypning.
Jobb med dette etter basis.

Dette faget jobbes det foreløpig kun med på
skolen:

Felles:
❑ Vi setter oss inn i temaet.

❑Vi leser høyt sammen s 32– 35.

❑ Lag denne overskriften: KONSTANTIN

❑ Margtekster : skriv ned alle margtekstene på s. 32-35 (6)

❑ Tegneoppgave: Tegn bilde på s.35  skriv under hva vi ser.
Fargelegg.

❑Gjør nettoppgavene i ”Vi
i verden 5-7”

over ukas tema.
Link: Kristendommen

❑Gå inn på:
Oppgavesamlinger.
Øvingsoppgaver 1. Test deg
selv 1 og 2

❑Gjør ferdig tidligere
tegninger.

.

https://viiverden5-7.cappelendamm.no/enkel/seksjon.html?tid=1522142

