
UKEPLAN 5. TRINN UKE 12 
Alle oppgavene som skal leveres ligger på Google Classroom, hvor også elevene kan kommentere og spørre oss 
dersom de lurer på noe. Vi forventer ca. 2 timers jobb med skole hver dag (fysisk aktivitet og lesing kommer i 
tillegg😉) 
5A finner oppgavene på Classroom i rommet Lekser 
5B finner oppgavene på Classroom i rommet Oppgaver uke 12 
5C finner oppgavene på Classroom i rommet Lekser 5C 
Lykke til med arbeidet alle sammen! Ikke nøl med å ta kontakt dersom det er noe! 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Økt 1 Norsk: 
Les s. 126-129 i Norsk 
lesebok. Gjør oppgave 5a 
og 5b s. 129. (Oppgave på 
Google Classroom)  
 

English:  
1. Les teksten “How to recognise a 
witch på s. 104- 107 i textbook.  
2. Fargelegg kopiark 28 fra heftet, ta et 
bilde og legg det inn på et dokument i 
Google Classroom.  
3. Beskriv deretter hvordan heksen du 
har fargelagd ser ut. Skriv ca 80 - 100 
ord på engelsk om hvordan heksen ser 
ut.  

Lag en god lunsj eller 
middag. Ta bilder av det 
du gjør. Legg inn bildene i 
et dokument og beskriv 
hva du gjorde. Leveres på 
Google Disk. Skriv minst 
100 ord. (Oppgave på 
Google Classroom) 

Gå en tur ute på ca. en 
times tid. Ta bilder mens 
du går. Legg inn bildene i 
et dokument og fortell fra 
turen. Leveres på Google 
Disk. Skriv minst 200 ord. 
(Oppgave på Google 
Classroom) 

English: 
Write a diary about what 
you did this week. Write at 
least 5-7 sentences for 
each day. (Write your 
diary in past tense) 

Fysisk  
aktivitet 

Husk å være i bevegelse minst 30 minutter hver dag (f.eks. gå tur, spill fotball, lek med ball, hoppetau, dans osv) 

Økt 2 Matte:  
Gjør arkene “Hvilke sifre 
mangler 1”, “Hvilke sifre 
mangler 2” i heftet du fikk 
med hjem. Jobb i tillegg 30 
minutter på Multi 
Nettoppgaver 5A - kapittel 1 

Lag en presentasjon om en kjent 
person som du liker. Minst 7 sider. Du 
skal ha med fakta om personen, hva 
han/hun er kjent for, hvorfor du har 
valgt denne personen osv. Finn 
passende bilder.  
(Oppgave på Google Classroom) 

Matte:  
Gjør oppgave 1.113,  
1.114, 1.115, 1.119, 
1.123, 1.126 og 1.127 i 
Multi 5A s. 42-45. Skriv 
svarene i matte skrivebok. 

Bruk tilbakemeldingene 
fra presentasjonen du 
leverte på tirsdag og gjør 
den ferdig. Leveres på 
Google Disk. 
 

Norsk:  
Finn “Bokmelding, 
notatskjema” i heftet. Bruk 
punktene på arket og skriv 
en bokmelding fra ei bok 
du har lest denne uka. 
(Oppgave på Google 
Classroom)Leveres på 
Google Disk.  

Lesestund Les minimum 15 minutter hver dag i valgfri bok 

 
 
Kevin Andre Ruden: 90092925 kevin.Andre.Ruden@kristiansand.kommune.no  
André Vigebo Haugen: 97534587 andre.vigebo.haugen@kristiansand.kommune.no 
Ronny Stenberg: 48026803 ronny.stenberg@kristiansand.kommune.no  
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