
 

Ukeplan for 5. trinn uke 3 

Fag/tema Mål 

Norsk Jeg kan sammenligne ord på nynorsk og bokmål. 

Jeg kan lage spørsmål med spørreord på bokmål og nynorsk 

Matematikk Jeg kan lese, skrive og tegne en uekte brøk/blandet tall. 

Engelsk 
 

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

Kunne forstå og følge gangen i en oppskrift på engelsk. 

Kunne forklare når vi bruker a og an foran substantiv. 

Kunne forklare når vi bruker den bestemte artikkelen the foran 

substantiv. 

Naturfag Jeg kan beskrive hva solsystemet består av 
Jeg kan forklare forskjellen på en måne og en planet 

Samfunnsfag Jeg kjenner til Nord-Norges naturgeografi, befolkning, næringer og 
ressurser. 
Jeg kjenner til Trøndelags naturgeografi, befolkning, næringer og 
ressurser. 

Verdier 
 
 

 

Være god og vise godhet. 

 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 
08.30-09.30 Norsk Norsk Norsk/ 

lesing 
Norsk/ 
lesing 

 

Norsk Norsk Matte Samf Matte Matte 

09.30-09.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 
09.45-10.45 Samf Natur-

fag 
Eng 

 
Matte Eng Matte Norsk Matte Norsk Norsk 

10.45-11.35 Spising/ 
Friminutt 

Spising/ 
Friminutt 

Spising/ 

Friminutt 

Spising/ 
Friminutt 

Spising/ 
Friminutt 

11.35-12.35 Natur-
fag 

Samf Matte Eng Matte Engelsk Nat Eng KRLE KRLE 

12.35-12.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.45-13.30 KH KH Gym Musikk Samf Norsk Eng Nat Arb. 
time 

Arb. 
time 

13.30-14.15 KH KH Musikk Gym     FYSAK 

Lekser 

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

Les minst 15 

min. i en bok 

hver dag. 

Matte: Oppg i  

Kikora, “Brøk med 

verdi større enn 1. 

Logg deg inn med 

feide på 

www.kikora.no  Se 

film i Campus. Kap 

6.5, hvis du ikke har 

Naturfag: Se filmen 

om solsystemet her 

https://www.elevka

nalen.no/Artikkel/1

10910  

Du må kanskje 

logge inn med 

feide. 

Engelsk: Les ukas 

leselekse høyt 

minst to ganger: 

«Engelsklekse uke 

3: Making food».  

Se på bildene og 

øv deg på å 

beskrive hvordan 

Norsk: Les 

teksten 

“Bestevenn” og 

svar på 

oppgavene i 

leksepermen.  

http://www.kikora.no/
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/110910
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/110910
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/110910


 

sett den før. (noen 

få ha sett den).  

 

GYM: pakk 

gymbagen din ;) 

  

 

man lager 

chocolate crispies 

med egne ord. 

 

Kunne skrive og 

forstå hva ukas 

ord betyr: home-

made, recipe, 

favourite, mix, 

fridge. 

Info: 

 

• Her ligger regler og rutiner for skole PC er og nettvett regler 
https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/nyheter/5-trinn . Fint om dere 
leser gjennom de hjemme. Vi ser på de på skolen sammen med elevene. 

• Elever som er syke eller i karantene/isolasjon og ønsker å gjøre skolearbeid kan gjøre oppgaver i 
skolestudio. Oppgavene vi jobber med denne uka har ukenummeret i tittelen. Det er også mulig å jobbe 
fritt i Campus eller gjøre oppgaver på salaby.no  

• Nyttårssang konserten som skulle gjennomføres i januar er utsatt.  

• 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/nyheter/5-trinn
https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/

