
Ukeplan uke: 11 Trinn: 5.
Læringsmål for uka:

Norsk:
Du skal kunne skrive videre på teksten vi har arbeidet med på skolen. Husk å se over 
rettskriving og formulering av setninger.

Matematikk
Kunne bruke linjal for å måle lengden av ulike gjenstander.
Kunne avgjøre hvilke måleenhet (mm, cm, dm, m, km) som skal brukes når vi måler 
noe.

Informasjon fra skolen:

Engelsk:
Kunne ulike høflighetsfraser. Kunne bestille mat/drikke på engelsk. Kunne skrive 
dagbok på engelsk. Husk å lade pc’en din hvis 

det trengs! Pc’en skal alltid 
alltid være med på skolen!

Husk gymtøy, innesko og 
dusjesaker til gym på 
fredag

Lena, Linn, Anne Marit, 
Kaare  og Unni.

Sosialt: Kunne ha god arbeidsro i timene, og sitte ordentlig på stolen din.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-10:15
Norsk
Fysak

Arb.time
Matematikk

Matematikk
Engelsk

Norsk
Matematikk

Nat.fag

10:15-10:30 FRIMINUTT

10:30-11:10 Norsk Matematikk Musikk Engelsk Nat.fag

11:10-11:55 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:55-13:30
Engelsk

Samf.
KH

Samf.
Norsk

KRLE
KH

Gym

13:20-13.30 LUFTEPAUSE

13:30-14:05 Samf. KRLE KH



Lekseplan for 5.trinn
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Matte, step 1:
Gjør oppg 5.4 s. 6 i 
parallellboka.

Matte, step 2:
Gjør oppgave 5.2 og 
5.3 på side 66 og 67 i 
OPPGAVEBOK.

Norsk:
Les teksten 
«Nattspeilet». Det 
ligger link på 
Teams. Dersom det 
blir mye tekst å lese 
på en gang, deler du 
opp teksten i  
mindre deler.

Norsk:
Les teksten «Nattspeilet». 
Det ligger link på Teams.

Engelsk, step 1 og 2:
Lytt til/les teksten, «At
Sunny Cafe» på Teams 
minst to ganger. Øv godt 
på høflighetsfrasene du 
har limt inn i notebook!

Matematikk, step 1:
Gjør oppg. 5.7+5.8+ 5.9 s. 7 
i parallellboka.

Matematikk, step 2:
Gjør oppgave 5.4, 5.5, 5.6 
og 5.7 på side 66 og 67 i 
OPPGAVEBOK.

Engelsk, step 1 og 2:
Gå inn på Teams og les 
godt om det som står 
om dagbok: «How to 
write a diary». 
Skriv dagbok fra en 
dag denne uka i 
notebook. Skriv minst 
fem setninger på 
engelsk.

Norsk:
Les teksten 
«Nattspeilet». Det 
ligger link på Teams.

Skriv minst en halv 
side på fortellingen 
din – den vi jobber 
med på skolen.

Norsk:
Les teksten 
«Nattspeilet», og 
svar på 
spørsmålene til 
teksten. Det 
ligger link på 
Teams. Hele 
teksten skal være 
lest til i dag.

Matte, step 1 og 
2:
Du skal måle 10 
gjenstander du 
har hjemme. 
Gjenstandene 
skal måles i mm, 
cm og dm.


