
Ukeinfo 5. trinn uke 43

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

Hei verden aksjonen: torsdag 10.nov. kl. 17.00 - 19.00 er det Hei verdens aksjonskveld her på Gausel skole. Pengene i år
skal gå til barn i Peru. https://www.heiverden.no/

Foreldre/lærere/besteforeldre/elever som ønsker å bidra til skolens loppemarkedet kan levere lopper fra mandag 7. - torsdag
10. november på skolens personalrom. Vi ønsker i hovedsak leker og spill.

Ukene 43 - 45 kjører vi aktivitetsuker for Hei verden.
Elevene velger aktiviteter for å bidra med penger til prosjektet.
Tips til aktiviteter:

● Husarbeid
● Hundepass
● Pante flasker
● Bilvask

På skolen arrangerer vi “jogg for livet” der elevene skal løpe/gå så mange runder de klarer. Startprisen er 20 kroner, så kan
dere foresatte bestemme hvor mye dere vil gi eleven pr. runde.  Det vil være to løyper, en lang og en kort.

Vipps til 134437 (tilhører Gausel skole).

NB! 5. og 6.trinn lager hjerter, se hjemmesiden, som de ønsker å selge til inntekt for Peru. Dersom dere ønsker å støtte dette
så er det viktig at dere, når dere vippser, skriver navn på eleven og klasse. Dersom dere ikke har vipps, så går det fint med
penger.

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
https://www.heiverden.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 43 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene

gjøre

Fordypning

Jobb med dette etter basis.

På skolen:

Felles:

● Les side 58

● Oppgave 1-6 side 59

● Les sidene 60-61

● Oppgave 1 side 62

● Tegnsetting side 88 + oppgave 1-4 side

89

● Side 90-93

● oppgave 1 side 93

Alene:

● Oppgave 2-5 side 62

● Oppgave 2 og 3 side 93

Husk å svare med hele setninger!

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:

Barna er fremtiden!

Har du mer hårspray, mamma?

“Jeg elsker å lese”, sa Elise.

Noah, Oliver, Knut og Sara har

startet band sammen.

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:

● Sette inn data og regne i regneark
● Gjøre egne undersøkelser for regneark

Uke 43 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

regneark

Felles:

Samtale om hvordan bruke regneark.
Samtale om hva vi kan bruke Regneark til
Gjør oppgave 1.64

Basis:

Gjør oppgavene:

Side 40:
● 1.64

Side 41:
● 1.65
● 1.66

Hjemmelekse:

Finn ut og skriv ned i et regneark:
Hvor mange stoler det er rundt middagsbordet.
Hvor lang avstand det er mellom hjemme og skolen
Hvor mange brødre og søstre man har, hvor mange dyr man har.
Hvor mange minutt man bruker på skoleruta, PC/Mobill, tv, leke ute og
skolearbeid.

Jobb 30 minutter i Campus med Oppgaver fra 2.1, 2.2 og 2.3
(Du finner det under “Alt innholdet” og velger “addisjon og subtraksjon)

Husk: viktig å gjøre oppgaven om å skrive informasjon i
regneark før 2. mattetime
Om du lurer på hvor langt skoleruta er hør med foresatte.

Campus Inkrement

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
https://oxfordhousebcn.com/en/how-to-use-articles-a-an-th
e-in-english/

Hjemmelekse:

Leselekse (Quest textbook)

Step 1: What your body needs, page 60-61
Step 2 og 3: What your body needs, page 60-61

Shopping for groceries, page 62-63

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. Your body needs hugs = Kroppen din trenger
klemmer

2. Eat healthy meals! = Spis sunt!
3. Do you have any minced meat? = Har du

kjøttdeig?

Definite/indefinite
article

Agendaweb:
https://agendaweb.org/g
rammar/articles-exercis
es.html

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://oxfordhousebcn.com/en/how-to-use-articles-a-an-the-in-english/
https://oxfordhousebcn.com/en/how-to-use-articles-a-an-the-in-english/
https://www.creaza.com/verifyInvitation?type=assignment&id=HWxTzPI&isMaster=true
https://www.creaza.com/verifyInvitation?type=assignment&id=HWxTzPI&isMaster=true
https://www.creaza.com/verifyInvitation?type=assignment&id=HWxTzPI&isMaster=true
https://agendaweb.org/grammar/articles-exercises.html
https://agendaweb.org/grammar/articles-exercises.html
https://agendaweb.org/grammar/articles-exercises.html
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 og identifisere insekter og planter
- Beskrive noen små planteetere, rovdyr og nedbrytere

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

Fordypning.
Jobb med dette etter basis.

Felles:
Identifisere insekter og planter man finner i
skogen.

Vi blir kjent med  bestemmelsesnøkkelen og
bestemmer noen arter ved å gå ut i
Gauselskogen. Ta med utetøy!

På egenhånd:
Les s. 26-28

HUSK: Elever tar med seg 2
syltetøyglass med lokk til
Naturfagstimen
Ta med utetøy!
Det er lovt å ta med varm drikke til
turen.

NRK Super - Tords garasje

https://nrksuper.no/serie/tords-garasje/DNPR90003512/sesong-1/episode-26


Samfunnsfag

Du skal kunne:
● Reflektere over hvordan en selv og andre deltar i digitale samhandling, og drøfte hva det vil si å

brukte dømmekraft sett i lys av regler, normer og grenser.

Uke 43/44 BASIS (SKOLEN + HJEMME) Dette skal alle elevene gjøre Fordypning.
Jobb med dette
etter basis.

Leseprosjekt

Nettvett

Vi skal jobbe med nettvett og oppførsel på internett

Felles:
Uke 43 jobber vi med å være sosial på nett.
Hva er nettvett?
https://www.dubestemmer.no/tema/mellomtrinn/sosial-pa-nett/
Vi ser filmen Leirbål og diskuterer felles.
Gjør egenoppgavene.
“Tips til bedre nettvett.”
Kahoot
https://create.kahoot.it/details/f8e47ddb-d1f7-49d7-8f75-4f3c3af6deb6

Lage plakat om nettvett.
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/nettvettregl
ene/

Hjemme:
Se gjerne sammen med foresatte på siden om hvordan du kan
håndtere uønskede situasjoner på nett:
https://www.dubestemmer.no/tema/mellomtrinn/uonskede-hendelser/
Gjør egenoppgavene.

Uke 44
Her jobber vi med mobbing på nett med en interaktiv video.
https://www.sladrehank.com/
Blå, Bruk koden 75Q8
Rød, Bruk koden YVSL
Gul, Bruk koden 7L5N

Vi går gjennom en powerpoint med resultatene fra første time felles. Vi
reflekterer/tenker over videoen og valgene vi tok.

Se på lenkene vi
har jobbet med
på skolen,
utforsk.

Les lånebok.

https://www.dubestemmer.no/tema/mellomtrinn/sosial-pa-nett/
https://create.kahoot.it/details/f8e47ddb-d1f7-49d7-8f75-4f3c3af6deb6
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/nettvettreglene/
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/nettvettreglene/
https://www.dubestemmer.no/tema/mellomtrinn/uonskede-hendelser/
https://www.sladrehank.com/


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 42-43 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



