
Ukeplan uke 7 for 5.trinn

LÆRINGSMÅL:

Norsk: Jeg kan lese, forstå og samtale om form og innhold i saktekster. Jeg kan velge
lesemåte (skumlese, letelese eller nærlese).
Matematikk: Jeg kan finne brøk og desimaltall på tallinja.
Engelsk: I know and can talk about some facts about the UK.
Krle: Jeg kan snakke om og reflektere over ulike syn på barndom, familie og samliv i
religioner og livssyn.
Samfunnsfag: Jeg kan beskrive sentrale hendelser som har ført til det demokratiet vi har i
Norge i dag, og sammenligne hvordan enkeltmennesker har mulighet til å påvirke i ulike
styresett.
Naturfag: Jeg kan forklare hvorfor vi har dag og natt, og hvorfor vi har årstider. Jeg kan
fortelle om årstidene i norske og samisk kultur. Jeg kan forklare hva er år er.

Lekser
NORSK

Innen fredag Gjør kryssordarket.

Les eller lytt 15-20 minutter i en valgfri bok/lydbok to valgfrie dager.
MATTE
Innen fredag Jobb 30 minutter med Multi Smart Øving.

ENGELSK
innen den siste dagen i
uken du har engelsk.

Øv helst på glosene
hver dag

Lese: A Wonderful Week in Wales Lytt til hele teksten. Les ned til “Thursday 26 July” flere
ganger for deg selv og høyt for en voksen. Lenke til tekst i GC- engelsk lekse. Arbeid med
gloser på gloseark i GC- engelsk lekse.

Gloser: diary - dagbok, for ages - kjempelenge, get homesick - få hjemlengsel, bunk
beds - køyesenger, allowed - få lov til, arrived - kom, choose - velge

Info til hjemmet
● Mandag denne uka er gymsalen stengt, så 5a kan ikke ha gym inne. Det blir utegym.
● Siste dag før vinterferien er det  “Ha med dag”. Elevene kan ta med noe de får lov til av de voksne

hjemme (ikke dyr). Etter storefri er det kanonballturnering mellom 5. og 6. trinn. Vi spiller med
blandede lag. Vinnerlaget får is til premie. Vi øver oss på å være gode vinnere og gode tapere!

● Uke 10 er det litteraturuke på hele skolen. De voksne leser høyt for elevene en skoletime hver dag.
Dette skjer i blandede grupper for 5.-7. trinn. Elevene krysser denne uken av på 3 av 10 bøker de
har lyst til å høre.

● Minner om at mobilen skal være avslått og ligge i sekken mens elevene er på skolen. Den kan kun
brukes etter avtale med voksen.

● Denne uka samler vi inn Matemagisk grunnbok 5a. Etter vinterferien jobber vi med b-boka.

GOD FERIE!

https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/quest-5-7/laeringsloep/let-s-go-to-the-uk/wales/a-wonderful-week-in-wales?r=L2xvYy8yMDU5OTEjIS9hYXJzdHJpbm41LzY2NDU%3D


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 Visetime
09:15-10:00 Norsk K&H Samfunn Norsk K&H
10:15-11:00 Matte K&H Norsk Bibliotek Norsk
11:40-12:25 Gym Matte Engelsk Engelsk Kanonball-

turnering12:35-13:20* Gym Krle Musikk Naturfag
13:20-14:05 Fys. akt. Naturfag

*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 Visetime
10:15-11:00 Matte Engelsk Krle Norsk Naturfag
11:40-12:25 K&H Samfunn Gym Musikk Kanonball-

turnering12:35-13:20* K&H Samfunn Gym K&H
13:20-14:05 Fys. akt. K&H

*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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