
Ukeplan uke: 17 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 vite at brøk er en del av noe. Kunne regne brøker på ulike måter. Informasjon fra skolen:

Engelsk: Kunne fakta om noen av de minste, lengste og største dyreartene i verden. Husk å lade pc’en din hvis det 
trengs! Pc’en skal alltid være 
med på skolen!

Tirsdag får vi besøk av NJF og 
de skal gjennomføre rovdyrdag 
for 4. og 5. trinn fra kl. 10-14.

Elevene er informert om at jeg 
(Lena) har fått permisjon neste 
skoleår. Jeg skal prøve meg i ny 
jobb i firmaet til mannen min. 
Så raskt det er klart hvem som 
blir ny kontaktlærer, vil dere få 
beskjed. 

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
Rovdyr dag

Engelsk
KH

Matte
Engelsk

Matematikk
Naturfag

10:15-10:30 FRIMINUTT

10:30-11:10 Norsk fra Musikk Norsk Naturfag

11:10-11:55 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:55-13:30
Engelsk

Samf.
Kl. 10-14 Norsk

KRLE
KH

Gym

13:20-13.30 LUFTEPAUSE

13:30-14:05 Samf. 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. 6.7
og 6.8 s. 42 i 
parallellboka.

Matte, step 2: 
Gjør oppg. 6.12 
og 6.13 på s. 85 i 
oppgaveboka.

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 teksten som 
ligger på Teams for uke 17 –
«Extreme animals» (reptiles, 
insects, birds, mammals).
Les minst to ganger. Lag 
fem spørsmål fra teksten på 
engelsk i notebook.

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

Engelsk step 2:
Samme leselekse som til tirsdag. Les 
minst to ganger. Velg en av tekstene 
og skriv minst fem nøkkelord fra 
teksten i notebook.

Norsk:
Les minst 15 minutter i egen bok. 

Matte, step 1:
Gjør oppg. 6.9 og 6.10 s. 43 i 
parallellboka.

Matte , step 2:
Gjør oppg. 6.15+6.16 på s. 86 i 
oppgaveboka.

Norsk:
Les minst 15 
minutter i egen 
bok.

Matte, step 1: 
Gjør oppg. 6.12 s. 
43 i 
parallellboka.

Matte, step 2:
Gjør oppg. 6.17 
på s. 86  i 
oppgaveboka.


