
Ukeplan uke 9 for 5.trinn

LÆRINGSMÅL:

Norsk: Elevene skal finne, bruke og bøye verb.
Matematikk: Heltall ganget med brøk.
Engelsk: I know how to use to have and to do in different sentences.
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 beskrive en kraft som et skyv eller et drag og gi eksempler på krefter du
kan kjenne og krefter du ikke kan kjenne.

Lekser
NORSK

Innen fredag Øv deg på å finne verb. Finn verb. Linken finner du også i Classroom- Norsklekser.

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

Rett med kalkulator eller få en voksen til å sjekke. Skriv på resultatet.

ENGELSK
Innen den siste dagen i
uken som du har
engelsk.

Øv helst på glosene
hver dag

Read: Finn MacCool: A Giant from Northern Ireland. Lytt til hele teksten. Les ned til “A
clever giant wife”. Les flere ganger, høyt for deg selv og for en voksen. Lenke til teksten
finner du også på GC-engelsklekse sammen med arbeidsark til gloser.

Gloser:  giant - kjempe, grown - voksen, prove - bevise, strong - sterk, huge - diger, boasted
- skrøt, path - sti, rest - hvile.

Info til hjemmet
● Håper alle har hatt en fin ferie!
● Begge klassene gjennomfører to økter fra “Link til livet”. Temaene er “Skam” og “Nysgjerrighet.

5a gjorde det uka før vinterferien, mens 5b gjør det denne uka.
● Første del av fredagen skal hele mellomtrinnet på Kilden. Vi skal høre en klassisk konsert, “Klangen

av klima”. Bussen går presis kl 08:35. Elevene må derfor møte kl 08:20 for å levere sekken i
klasserommet først. Minner om at mobiltelefonene skal ligge avslått i sekken.

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/grammatikk/verb/drillrom/finn-verb
https://aunivers.no/fagpakker/spraak/quest-5-7/laeringsloep/let-s-go-to-the-uk/finn-maccool-a-giant-from-northern-ireland/finn-maccool-a-giant-from-northern-ireland?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 Møt opp kl.
08:20
Kilden

09:15-10:00 Norsk K&H Samfunn Norsk
10:15-11:00 Matte K&H Norsk Bibliotek
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 Møt opp kl.
08:20
Kilden

09:15-10:00 Norsk Bibliotek Engelsk Norsk
10:15-11:00 Matte Engelsk Krle 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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