
 

 

Ukeplan for 5. trinn uke 20 

Fag/tema Mål 
Norsk Jeg kan uttrykke og begrunne egne meninger. 

Jeg kan lytte til andres meninger og respektere dem. 

Jeg vet kan gi eksempler på antonymer og synonymer. 

Matematikk Jeg kan klokka så godt at jeg kan løse tekstoppgave hvor jeg må regne 

med tid. 

Engelsk 
 

Jeg kan skrive ukas ord riktig og vet hva de betyr. 

Jeg kan noen fakta om de fire landene i Storbritannia. 

Jeg kan bruke frasen: The capital city of … is. 

Naturfag Jeg kan forklare hvorfor man kommer i puberteten. 

Samfunnsfag Jeg kan forklare hvilken funksjon en demning har.  
Jeg kjenner til litt om Stavåsdammens historie.  

Verdier 
 
 

 

Vennskap 

- Snakke ærlig, men være positiv 

- Dele med andre 

- Vise godhet 

 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

08.30-
09.30 

Prosjekt: 

Stavåsdammen 

 
 

17.mai 

 
 

 
Prosjekt 

Stavåsdammen: 
 

Tur til 
Stavåsdammen. 
Ta med sykkel, 
hjelm, mat og 

drikke.  

Matte Prosjekt: 

Stavåsdammen 

Matte Matte 

09.30-
09.45 

Friminutt 
 

Friminutt Friminutt 
 

09.45-
10.45 

Eng Nat Prosjekt: 

Stavåsdammen 

Matte Norsk Norsk 

10.45-
11.35 

Spising/ 
Friminutt 

Spising/ 
Friminutt 

Spising/ 
Friminutt 

11.35-
12.35 

Nat Eng Nat Eng KRLE KRLE 

12.35-
12.45 

Friminutt 
 

Friminutt 
 

Friminutt 
 

12.45-
13.30 

KH KH Eng Nat Arb. 

time 

Arb. 

time 

13.30-
14.15 

KH KH      FYSAK 

 

Lekser 

Ukelekse Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 



 

Gjør minst 

15 minutter 

med matte-

maraton 

hver dag. 

Norsk:  

Les teksten du 

har fått på ark 

om 

Stavåsdammen. 

 

 

Leksefri        

Engelsk: Les og lytt til: 

“Leselekse uke 20: Og 

UK!” 

 

Øv på å skrive og forstå 

betydningen av disse 

ordene: capital city – 

hovedstad, castles – 

slott, famous - berømt, 

people – 

folk/mennesker, 

builiding - bygning 

Musikk: Øv på 

sangteksten til 

“Fager kveldssol 

smiler “og “Eg 

veit ei lita 

jente”. Du har 

fått teksten på 

ark, i tillegg til at 

den ligger på 

Teams under 

musikk.  

Info: 

• Onsdag 18.mai er det foreldremøte. Vi møtes i storstua kl.18:00-19:00. Har dere saker som dere ønsker å 
ta opp, gi beskjed til klassekontaktene. Gi beskjed hvis dere ikke kan møte. 

• Det blir Sommersang konsert i Elverum kulturhus 2.juni. Det er viktig at alle øver på sangene til da. Vi 
legger sangtekstene ut i Teams. Mer info om konsert og øving kommer. 

• Husk å pakke gymbag. 

Beskjeder til lærer sendes gjennom appen «Visma min skole» 

Skolens nettside: https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/ 

 

https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/

