
Ukeplan uke: 36 Trinn: 5.

Læringsmål for uka:

Norsk: Kunne bruke gode læringsstrategier når du arbeider med en tekst. 

Matematikk
:

Kunne stille opp og regne med addisjon. Kunne vite hva utvidet form 
betyr.

Informasjon fra skolen:

Engelsk:
Kunne forstå hovedinnholdet i tekster om ulike familier i engelsktalende 
land. Kunne forberede deg godt til nasjonal prøve i engelsk.

5. trinn skal gjennomføre 
nasjonale prøver den:
10.09. i engelsk,
15.09. i lesing og
22.09. i regning.
Vi kommer til å bruke mye 
tid på skolen til å forberede 
elevene på disse prøvene.

Alle skal ha ei lesebok i 
sekken.

Dere trenger ikke dusjesaker 
til gymmen på fredag. Dere 
kan ta med gymklær. Vi blir 
ute hvis det er fint vær.

Lena, Linn og Unni.

Sosialt: Kunne komme raskt til ro etter aktivitet.

Mandag 31.08.
Tirsdag 
01.09.

Onsdag
02.09.

Torsdag 03.09.
Fredag 
04.09.

08:30-10:15
Matematikk

Fysak
Matematikk

Norsk
KRLE
Samf.

Norsk
Forberede til 

NP –eng.

Matematikk
Naturfag

10:15-10:30 FRIMINUTT

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

11:10-11:55 MATPAUSE OG FRIMINUTT

11:55-13:30
Forberede til 

NP –eng.
Samf.

Forberede til 
NP –eng.

Norsk

Norsk
Ferdig kl. 13.15

KH
Gym

Ferdig kl. 13.15

13:30-13.35 LUFTEPAUSE

13:35-14:05 Samf. Arb.time KRLE



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

Matematikk:

Grunnboka:
Se godt på 
eksempelet 
øverst på side 22. 
Gjør oppg. 1.58 
og 
1. 59 på s. 22

Parallellboka:
Gjør oppg. 1.30
på s. 15

Norsk:
Lag et tankekart 
om deg selv i 
skriveboka.

Norsk:

Zeppelin 
språkbok:
Les side 22-24.

Engelsk:
Step 1:
Les s. 12 i textbook minst to ganger. Les høyt 
for en voksen en gang. Gjør arket som er limt 
inn i skriveboka di (fill in the correct words).

Step 2:
Les s. 12 og 13 i textbook minst to ganger. Les 
høyt for en voksen en gang. 
Velg mellom 1 og 2:
1.Gjør arket som er limt inn i skriveboka di (fill
in the correct words).
2. Skriv 7 setninger om deg selv i skriveboka di.

Norsk:

Zeppelin språkbok:
Gjør oppg. 7 side 25. Skriv svaret i skriveboka 
di.

Matematikk:

Grunnboka: 
Gjør oppg. 1.65 
og 1.66 på s. 23 

Parallellboka: 
Gjør oppg. 1.22 
a+b og oppg. 
1.23 a+b på s. 
12


