
Ukeplan uke 12 for 5.trinn

LÆRINGSMÅL:

Norsk: Jeg kan lese og samtale om form og innhold i skjønnlitterære tekster.
Matematikk: Prosent %
Engelsk: Jeg leser min rolle i leseteateret for klassen.
Krle: Jeg kjenner til og utforsker mangfoldet i ulike religioner og livssyn.
Samfunnsfag: Jeg utforsker hovedtrekk ved historien til ulike urfolk og nasjonale
minoriteter, og kjenner til deres rettigheter.
Naturfag: Jeg kan forklare og gi eksempler på bruk av begrepene form, funksjon, materiale
og egenskap, om tingene rundt oss.

Lekser
SAMFUNN
Innen fredag

Fortell en voksen hjemme om hva du husker fra samfunnsfagtimene siden nyttår.

Her er noe av det vi har hatt om:
-Det første demokratiet i Athen (500 år f.vt). Hvem hadde stemmerett, hvordan de stemte
og hvordan de fordelt jobber.
-Vikinger og tinget, ca. år 1000
-Den franske revolusjon, folket mot kongen 1789
-Grunnloven og Eidsvoll 1814
-Kvinners rettigheter (Norge 1913, Malala 2014)
-Menneskerettigheter og rasisme. Rosa Parks 1955, Martin Luther King/ I have a dream
1963
-Samer og andre urfolk
-Stemmene som gjør demokratiet bedre. Har flertallet alltid rett?

NORSK
Innen fredag Les eller lytt 15-20 minutter i en valgfri bok/lydbok to valgfrie dager.

MATTE
Innen fredag Få underskrift på prøven.

ENGELSK
Innen den siste dagen i
uken du har engelsk.

Øv helst på glosene
hver dag

Les godt på din rolle i leseteateret Sunny’s Cafe (Quest 5).
Les flere ganger for deg selv og høyt for en voksen
Lenke til tekst og arbeidsark til gloser ligger på GC-engelsk på skolen.

Velg seks av ordene i teksten som du trenger å øve på og arbeid med dem i arbeidsark på
GC - engelsklekser.

Info til hjemmet

https://docs.google.com/document/d/1C7-RlUJHB7jNZoYmvkEPJxRkkQDvvcsQ4vHNjyynVJg/edit


● I lekse denne uka skal elevene fortelle om hva de har lært i samfunnsfagen. Se punkter over. De
skal også få underskrift på matteprøven.

● Trine er borte hele uka. Hun skal være ekstern veileder på en annen skole.
● Det er mange elever med våte sokker og kalde føtter for tiden. Vi anbefaler innesko. Har dere noen

sommersko eller klakker som ikke er i bruk, kan de brukes som innesko.

Kontaktinformasjon

Kontaktlærertid for Mona og Trine er fredager kl 08:30-09:15
Trinnmobil for 5.trinn tlf. 90 75 49 02. Fravær og beskjeder registreres på Visma.
Resepsjon tlf: 95 04 84 50
Mail 5A: mona.tolfsen.strandhagen@kristiansand.kommune.no
Mail 5B: trine.sandvikmoen@kristiansand.kommune.no
Mail Linn (engelsk): linn.raumm.edvardsen@kristiansand.kommune.no
Foreldrekontakter 5A:  FAU-representant: Eirik (far til Mia Helene) 47 05 54 31
Foreldrekontakter 5B: Martin (far til Theo) 90 99 36 10 og Magnar (far til Bertine) 91 52 54 95

Timeplan 5A
kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-09:15 Norsk Engelsk Samfunn Matte K&H
09:15-10:00 Norsk K&H Samfunn Norsk K&H
10:15-11:00 Matte K&H Norsk Bibliotek Krle
11:40-12:25 Gym Matte Engelsk Engelsk Norsk
12:35-13:20* Gym Krle Musikk Naturfag Matte
13:20-14:05 Fys. akt. Naturfag Musikk

*mandag  slutter elevene kl 13:20  *onsdag slutter elevene kl 13:10, leksehjelp onsdager 13.15-14.15

Timeplan 5B
kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-09:15 Norsk Musikk Matte Matte Engelsk
09:15-10:00 Norsk Bibliotek Engelsk Norsk Matte
10:15-11:00 Matte Engelsk Krle Norsk Norsk
11:40-12:25 K&H Samfunn Gym Musikk Naturfag
12:35-13:20* K&H Samfunn Gym K&H Naturfag
13:20-14:05 Fys. akt. K&H Krle

*mandag  slutter elevene kl 13:20  *onsdag slutter elevene kl 13:10, leksehjelp onsdager 13.15-14.15

Et godt sted å være. Her vil vi lære!

mailto:mona.tolfsen.strandhagen@kristiansand.kommune.no
mailto:trine.sandvikmoen@kristiansand.kommune.no
mailto:linn.raumm.edvardsen@kristiansand.kommune.no

