
Ukeplan uke: 8 Trinn: 5.
Læringsmål for uka:

Norsk:
Du skal kunne kunne lese faktatekster, skrive en egen faktatekst og presenente denne i 
en power-point.

Matematikk Kunne jobbe jevnt og trutt på Multi smartøving med repetisjon. Informasjon fra skolen:

Engelsk: Kunne lære om «The Loch Ness monster, Nessie». Denne uka er det bokuke. 
Vi setter av tid til å jobbe 
med faktatekster på skolen. 
Dere skal også jobbe med 
dette hjemme.

Husk å lade pc’en din hvis 
det trengs! Pc’en skal 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
«Bokuke»

Fysak
Arb.time
«Bokuke»

«Bokuke»
Norsk

«Bokuke»
Nat.fag/

presentere

10:15-10:30 FRIMINUTT

10:30-11:10 «Bokuke» «Bokuke» Musikk «Bokuke»
Nat.fag/

presentere

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

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

Norsk:
Jobb med 
power-pointen
din/les deg opp 
på fakta om ditt 
tema.

Norsk:
Jobb med power-pointen
din/les deg opp på fakta 
om ditt tema.

Engelsk, step 1 og 2:
Lytt til/les teksten, «The
Loch Ness monster,  
Nessie» på Teams minst 
to ganger. 

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

Engelsk, step 1 og 2:
Lytt til/les teksten, «The
Loch Ness monster,  
Nessie» på Teams minst 
to ganger. 
Svar på spørsmålene 
under «After reading» –
skriv svarene i 
notebook.

Norsk:
Jobb med power-
pointen din/les deg opp 
på fakta om ditt tema.

Norsk:
Forbered deg godt 
på PP-
presentasjonen din 
som du skal ha på 
fredag!

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


