
Ukeplan uke 13 for 5.trinn

LÆRINGSMÅL:

Norsk: Vi gjennomfører leseprøve, diktat og øver på høytlesing.
Matematikk: Prosent.
Engelsk: Jeg kan fem engelske preposisjoner.
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
NORSK
Innen fredag Velg deg en rute i lesebingoen hver dag. Les minst 15 minutter og kryss av. På fredag skal

du ha krysset av 4 ruter. Ta med arket på fredag, så vi kan spille bingo.

MATTE
Innen fredag Jobb 30 minutter med Multi smart Øving.

ENGELSK
Innen siste dag i uken
du har engelsk.

Øv helst på glosene
hver dag

Les “Girl Saves Her Best Friend” . Les høyt flere ganger for deg selv og for en voksen.
Lenke til tekst ligger ligger også på GC-Engelsklekser sammen med arbeidsark for gloser.
Husk å få underskrift på engelskprøven.
Gloser: decided - bestemte, crack some jokes - fortelle noen vitser, choking - kveles,
gasping for air - gispe for luft, assignments - oppgaver, award - pris, courage - mot.

Info til hjemmet
● Dersom elever skal dra fra skolen i løpet av skoledagen (til tannlege, lege osv.) er det fint om

det blir registrert på Visma før kl 08:15. Det er ikke alltid vi har anledning til å følge opp i
løpet av skoledagen.

● Det er veldig praktisk om alle elever har med egne ørepropper eller headsett til bruk på
Chromebooken. Skolen har noen til lån, men de begynner å bli ganske slitt.

● Trine skal snart ha eksamen, så hun tar ut noen ekstra studiedager. Denne uka skal hun ha
fri mandag og fredag.

Ønsker dere alle en riktig god påskeferie. Vi ses tirsdag 11.april.

https://aunivers.no/fagpakker/spraak/quest-5-7/laeringsloep/let-s-read/girl-saves-her-best-friend/girl-saves-her-best-friend?nonav


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!
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