
Ukeplan uke: 14 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 rutenett og linjal til å måle omkretsen av ulike figurer.
Kunne finne arealet av rektangler og kvadrat.

Informasjon fra skolen:

Engelsk: Kunne bruke og gradbøye adjektiv. Håper alle har hatt en fin 
påskeferie!

Husk å lade pc’en din hvis det 
trengs! Pc’en skal alltid være 
med på skolen!

Utviklingssamtaler holdes på 
Teams i uke 15 og 16. Det er delt 
delt ut en oversikt over tidene.

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 2. påskedag
Arb.time

Matematikk
Matematikk

Engelsk
Norsk

Matematikk
Naturfag

10:15-10:30 FRIMINUTT

10:30-11:10 Fri! Matematikk Musikk Engelsk Naturfag

11:10-11:55 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:55-13:30
KH

Samf.
Norsk

KRLE
KH

Gym

13:20-13.30 LUFTEPAUSE

13:30-14:05 KRLE KH



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

Norsk:
Les minst 15 minutter i egen 
bok.

Engelsk step 1 og 2:
Gå inn på lenken om adjectives
som ligger på teams: 
Les gjennom alt som står om 
adjektiv.

Matematikk, step 1 og 2:
Jobb minst 20 min. på Multi
smartøving.

Engelsk step 1 og 2:
Gå inn på lenken om 
adjectives som ligger på 
teams: 
Les gjennom alt som står 
om adjektiv. Gjør minst to 
oppgaver videre i heftet 
ditt om adjektiv. NB! Husk 
å ta med heftet på skolen 
igjen!

Norsk:
Les minst 15 minutter i 
egen bok. Skriv ned hva du 
har lest om, og hvorfor du 
leser denne teksten. Skriv i 
skriveboka, minst 10 
setninger.

Norsk:
Les minst 15 minutter 
i egen bok.

Matte, step 1 og 2:
Jobb minst 20 min. på 
Multi smartøving.


