
Ukeplan uke: 16 Trinn: 5.
Læringsmål for uka:

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

Matematikk
Kunne repetere det vi har lært om i kap. 1. Kunne vite at brøk er en del av noe. Kunne 
regne brøker på ulike måter. 

Informasjon fra skolen:

Engelsk:
Kunne fakta om den yngste jenta som har vært på Mount Everest. Kunne fakta om 
Mount Everest. Kunne skrive om forbildet sitt.

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

Minner om utviklingssamtaler 
tirsdag og torsdag denne uka. 
Det er delt ut en oversikt over 
tidene.

Minner om at spørreskjemaet 
om PIRLS skal leveres tilbake 
til skolen (som ble sendt med 
hjem i uke 14).

Elevene jobbet kjempebra 
under PIRLS forrige uke

Lena, Linn, Anne Marit 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
Norsk/bibl.

Engelsk
KH

Matte
Engelsk

Matematikk
Naturfag

10:15-10:30 FRIMINUTT

10:30-11:10 Norsk Samf. Musikk Norsk Naturfag

11:10-11:55 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:55-13:30
Engelsk

Samf.
Matte 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

Norsk:
Les minst 15 
minutter i egen 
bok.

Matte, step 1:
Gjør oppg. 1+2+3 s. 
30 i parallelboka.

Matte, step 2: 
Les godt på det 
som står på s. 27. 
Gjør oppg. 1+2+3 s. 
28 i grunnboka.

Norsk:
Skriv MINST en halv side 
på historien din. Se over 
det du har skrevet, slik at 
det er en sammenheng i 
historien din. Husk at vi 
skal ha minst 10 sider når 
vi avslutter.

Engelsk, step 1:
Oversett ordene, skriv inn i 
Engelsk Notebook. Ord fås 
av Linn på mandag.

Engelsk step 2:
Les/lytt til den første delen 
av teksten, «The youngest
girl on Mount Everest» (les 
til bildet) på teams.
Les minst to ganger.

Engelsk, step 1:
Skriv setninger med ordene 
du har fått. Setningene skal 
skrives i Engelsk Notebook.

Engelsk step 2:
Les/lytt til den siste delen av 
teksten, «The youngest girl on
Mount Everest» (etter bildet) 
på teams. Les minst to ganger. 

Norsk:
Les minst 15 minutter i egen 
bok. 

Matte, step 1:
Gjør oppg. 4+5+6 s. 30+31 i 
parallellboka.

Matte , step 2:
Gjør oppg. 4+5 s. 28 og 29 i  
grunnboka.

Norsk:
Les minst 15 minutter 
i egen bok.

Matte, step 1: 
Gjør oppg. 7+8+9 s 31 
i parallellboka.

Matte, step 2:
Gjør oppg. 6+7 s. 29 i 
grunnboka.


