
Ukeplan uke: 44 Trinn: 5.

Læringsmål for uka:

Norsk: Kunne skrive om grøss og gru.

Matematikk
:

Kunne lage tabell og søylediagram. Kunne vite hva median og typetall er. Informasjon fra skolen:

Engelsk:
Kunne se likheter og ulikheter mellom egen og britisk skolegang. Kunne 
repetere navn på skolefag. Kunne 4/7 nye ord/uttrykk. 

Super innsats av 5. trinn på 
skoleløpet Penger kan gjerne 
vipses til: 90155794 (Kjersti 
Øversveen), hvis dere ikke vil 
sende med kontanter. 

Onsdag skal 5. trinn på et 
opplegg i kirka som handler om 
sorg og gravferd. Vi går fra 
Lillemoen kl. 09.30 (opplegget 
varer ca. 1 time).

Det er delt ut tider til 
utviklingssamtaler i uke 45 og 
Sett av datoen og merk dere 
tidspunktet!

Husk gymskift, innesko og 
dusjesaker til gym på fredag.

Lena, Linn, Anne Marit og Unni.

Sosialt: Kunne lytte til beskjeder som blir gitt.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:30-10:15
Eng.

Fysak
Eng.

No - boklån
Arb.time

Kirka
Engelsk

Matematikk
Naturfag

10:15-10:30 FRIMINUTT

10:30-11:10 Norsk KH Kirka Matematikk Naturfag

11:10-11:55 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:55-13:30
Matematikk

Samf.
Matematikk

Samf.
Norsk Skoleløp Kropps-øving

13:30-13.35 LUFTEPAUSE

13:35-14:05 Samf. Norsk Skoleløp



Lekseplan for 5.trinn

Til tirsdag
Til 

onsdag
Til torsdag Til fredag

Matematikk:
Grunnboka: Gjør oppg. 2.12 og 2.13 s. 
53
Parallellboka: Gjør oppg. 2.16 og 2.17 s. 
57

Engelsk step 1:
Les s. 28 i textbook minst to ganger 
alene og en gang høyt for en voksen. 
Gjør wordmaps (som er limt inn i 
notebook). Øv godt på ordene.

Engelsk step 2:
Les s. 28 og 29 i textbook minst to 
ganger alene og en gang høyt for en 
voksen. Gjør wordmaps (som er limt inn 
i notebook). Øv godt på ordene.

Norsk:
Les minst 20 min. i egen bok.

Norsk:

Lese-
bok:
Les 
side 48-
51 

Norsk:
Lag stikkord til teksten fra lesebok
s. 48-51.

Engelsk step 1 og 2:
Lær deg alle ordene i wordmaps
(limt inn i notebook). Lær deg 
hvordan de skrives på engelsk og 
hva de betyr på norsk. Test på 
torsdag!
Gjør oppg. 1:41 s. 25 i workbook
(timetable er limt inn i notebook).

Matematikk:
Grunnboka: Gjør oppg. 2.16 og 
2.17 s. 55
Parallellboka: Gjør oppg. 2.20 og 
2.21 s. 59

Matematikk:

Grunnboka:

Gjør oppg. 

2.19 s. 56

Parallellboka:

Gjør oppg. 

2.22 s. 59 

sammen men 

noen hjemme.


