
          

Ukeplan for 5. trinn uke 10 

Dette jobber vi med denne uken: 

Norsk Adjektivbøyning. Bruk av adjektiv i tekster. Lese og skrive ulike typer beskrivelser.  

Matte Desimaltall: Tideler og hundredeler  

Engelsk Nytt tema; “Schools and sparetime”. Lesetekster om tema.  Ord: fag, skole & fritid. 

Sosialt Vi fortsetter med samarbeidsøvelser. Øver på å ytre meninger og lytte til hverandre. 

Andre Samfunnsfag: Runer og norrønt språk. Naturfag: Kroppen 

 

Info:  

 

Velkommen tilbake! Vi håper alle har hatt en fin vinterferie, med eller uten ski på beina        

 

Vi starter med utviklingssamtaler neste uke (uke 11). Se eget skriv for mer informasjon og tidspunkt. Vi 

håper på å få møte flest mulig av dere på skolen denne gangen, men er åpen for å ta samtalene på Teams 

også om det skulle være behov for det.  

 

Kommuneoverlegen fraråder foreløpig foreldremøter på grunn av frykt for økt smitte i forbindelse med 

vinter- og påskeferie. Vi avventer derfor å sette noen dato for vårens foreldremøte til ny beskjed kommer. 

 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.45- 

10.00 
Norsk Norsk Engelsk Norsk Matte Norsk Engelsk Norsk/Matte 

10.00-

10.15 
Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15- 

11.15 
Matte Norsk Engelsk Norsk Matte Norsk Engelsk Klassens time 

samarbeid 
11.15-

11.45 
Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.45-

12.15 
Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt 

12.15-

13.00 
Dybdelæring/Samfunnsfag Dybdelæring 

 (kor) 

K & H 
Dali: forming 
Picasso: sløyd 

Musikk 

Melodika 

Dans 

KRØ 

13.00- 

14.00 
Samfunnsfag Naturfag 

 

Forberedende arbeid hjemme: 

Hele uka Lesing: Les 15 minutter i en valgfri bok hver dag. Øv på øveordene, litt hver dag.  

Til onsdag Matte: Oppgaveark om desimaltall.  

Til torsdag Engelsk: Les teksten “School life in the UK” og gjør oppgaven på baksiden av arket. Legg merke til at du både 
skal skrive de setningene som er sanne, og rette de som ikke er sanne. Du skal altså skrive alle 7 setningene.  

Til fredag Norsk: Jobb med arket om adjektivbøyning. Øveordene er også adjektiv. Hvordan bøyes de? 

Ukas øveord Uke 10: alvorlig – gammel – alminnelig – interessant – nysgjerrig   

 

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

 


