
          

Ukeplan for 5. trinn uke 15 

Dette jobber vi med denne uken: 

Norsk Kjennetegn på eventyr og fabler. Lese ulike typer eventyr. Lesereisen fortsetter! 

Matte Brøk, prosent og desimaltall.  

Engelsk Action verbs we use a lot. Talk and write about things you do in your spare time.  

Sosialt Selvhevdelse. Tro på seg selv. Mestringsfølelse. 

Andre KRLE: Jødedommen, kjennetegn. Naturfag: Puberteten. Samf. fag: Kildekritikk 

 

Info:  

 

Alle har fått logget seg inn i lesemester, og startet på lesereisen! Nå er det viktig at alle står på og gjør 

sitt aller beste for at vi i en 3 ukers periode leser så mye vi bare kan! Alt teller, både hjemme og på skolen! 

Hjemmearbeidet ditt i norsk denne uka består derfor bare av lesing og øving på diktat-ordene        

 

Vi tar en tur i skogen på torsdag! Kle deg etter været, ta med mat, nok drikke og noe å sitte på.  

 

Kommunen har bestemt at 5.-9. trinn fortsetter på rødt nivå også i uke 15. Se endringer i planen under. 

 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.45- 

10.00 
Norsk Matte Norsk Engelsk Norsk Matte les les Norsk Matte 

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.15- 11.15 Matte Norsk  Norsk Engelsk Norsk Matte Tur   

i skogen 

 

Norsk Matte 

11.15-11.45 Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.45-12.15 Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt Langfriminutt 

12.15-13.15 KRLE 

 

Arb.t Nat. 

 

Samf. 

 

Sløyd 

 

K & H 

 

Utegym 

 
13.15-14.00 Arb.t 

 

KRLE Samf. 

 

Nat. 

 

Forberedende arbeid hjemme: 

Hele uka Lesing: Les så mye du kan på lesereisen! Øving på 8 og 9 gangen. Øving på øveord. 

Til onsdag 
Matte 

Øvingsark med 8 og 9 gangen til onsdag. Fint om du også øver litt utenom arket. 

Denne uken blir det 8 - og 9-gangen i gangetesten på fredag.  

Til torsdag 
Engelsk 

Watch this video about hobbies and interests: https://www.youtube.com/watch?v=dOw3G0hi4ys Read 

about different hobbies on your work sheet. Answer the questions. Do the tasks about verbs in present 

tense here: https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/grammar/verbs   

Til fredag 
Norsk 

LES! LES! LES! LES! Så mye du bare kan på: https://lesemester.no/ og gjerne i en bok også. 

Øv godt på øveordene for uke 14 og 15.  

Ukas øveord 
Diktat fredag 

Uke 14: sendte – tegne – hende – interessert – sagt  

Uke 15: sjangertrekk - kjennetegn – gjenfortelle - fabler – eventyr  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=dOw3G0hi4ys
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/grammar/verbs
https://lesemester.no/

