
 

Ukeplan for 5. trinn uke 4 

Fag/tema Mål 

Norsk Jeg kan skrive dagbok. 

Matematikk Jeg kan lage en tallinje og markere en brøk på den.  

Engelsk 
 

Kunne bruke høflighetsuttrykk tilpasset situasjon. 

Kunne forklare når vi bruker have og has, og kunne bruke det til å stille 

spørsmål. 

Naturfag Jeg vet hvorfor sola og månen lyser. 
Jeg kan forklare hvordan sola bidrar til at vi kan leve på jorda. 

Samfunnsfag Jeg kjenner til Vestlandets naturgeografi, befolkning, næringer og 
ressurser. 
Jeg kjenner til Sørlandets 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  

Planleggingsdag 08.30-09.30 Norsk Norsk Norsk/ 
lesing 

Norsk/ 
lesing 

 

Norsk Norsk Matte Samf 

09.30-09.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

09.45-10.45 Samf Natur-
fag 

Eng 
 

Matte Eng Matte Norsk Matte 

10.45-11.35 Spising/ 
Friminutt 

Spising/ 
Friminutt 

Spising/ 

Friminutt 

Spising/ 
Friminutt 

11.35-12.35 Natur-
fag 

Samf Matte Eng Matte Engelsk Nat Eng 

12.35-12.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 
12.45-13.30 KH KH Gym Musikk Samf Norsk Eng Nat 

13.30-14.15 KH KH Musikk Gym     

Lekser 

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

Les minst 15 

min. i en bok 

hver dag. 

Norsk: Les teksten 

“Hei det er meg” 

som du har fått av 

læreren din. Den 

ligger også i Teams. 

 

Hvis du vil lytte til 

teksten, så finner 

du den på 

skolestudio. 

 

GYM: pakk 

gymbagen din ;) 

Matte: Se film og 

gjør oppgaver i 

campus. 

 

Engelsk: Les leksa 

«Being polite» 

høyt minst to 

ganger. 

Gjør oppgaven 

som hører til.  

 

Kunne skrive, 

forstå og bruke 

ukas fraser: how 

much? (hvor mye), 

here you are (vær 

så god), please 

Leksefri 



 

(vær så snill), 

thank you (takk) 

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  

• 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/

