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UKEPLAN- 5A/5B- uke 33/34 

NAVN: _______________________ 

 
Til foreldre: Velkommen til 5.klasse. Vi 

gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår 

på grønt nivå. Det kommer to nye elever i 

5A. De heter Vasilije og Mathias, ta godt 

imot dem.  

 

Til info:  

- Foreldremøte 31.aug kl.18-19. 

Husk påmelding. 

- Fotografering for hele skolen 2. 

og 3.september. 5.trinn tar kun fellesbilde. 

- Skoledagen starter 8.40 og slutter 12.30 på kortdager (onsdag) og 14.20 

på langdager. 5.trinn har langdag alle dager utenom onsdag. 

- Husk å bestille melk og frukt. 

- Husk å melde fravær og beskjeder på tieto.  

Skolens telefon: 41868912, Kristine mob 99039455, Johanne mob 45264352. 
 

 

 

LEKSE TIL:                          ANNET: 

FREDAG Husk å levere alle infoskriv fra skolen. 

 

Legg bokbind på bøkene du har fått med deg hjem. 

Husk 

svømming. 

TIRSDAG 
 

 

Norsk: Zeppelin lesebok s.7 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok, gjør oppgave 1.2 og 1.3 

s.4. Ekstra: Regn oppg.1.18 s.7. 

Husk oppsett for føring. 

 

 

 

 

 

 

Målene for uka 

Norsk: Du øver på å lese skjønnlitterære tekster med 

flyt. 

Matte: Jeg kan titallsystemet. 

Jeg kan skrive tall på utvidet form. 

Engelsk: I know words for family members. 

Sosialt mål: Vi tar godt i mot nye elever på trinnet. 



 

ONSDAG 

 

 

Norsk: Zeppelin lesebok s.8 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

HUSK DIKTAT! Diktatord:  

Lag en setning med hver av diktat ordene i lekseboka 

di. 

 

TORSDAG 

 

Norsk: Zeppelin lesebok s.9. 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Skriv 4 setninger om hva Matilda gjør på biblioteket. 

Overskrift: Matilda. 

 

Engelsk: Read and translate from Quest 5. 

Level 1: Read p.10 

Level 2: Read p.10-11. 

 

 

 

FREDAG 

 

Norsk: Zeppelin lesebok s.10 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

GLOSEPRØVE: 

English glossary: 

Live – bor 

Twin sister – tvillingsøster 

Skin – hud  

Curly – krøllete 

Beach – strand 

Extra: detached house – enebolig 

Next door – huset ved siden av 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok, gjør oppgave 1.7 og 1.8 

s.5.Ekstra: oppg.1.12 s.5. 

 

Husk 

svømming. 

Matteføring 

 Lag marg (3-4 ruter). 

 Skriv oppgavenummer i margen. 

 Før inn regnestykket, et tall i hver rute. 

 Lag streker med linjal, strekene skal følge bokas linjer. 

 Ha mellomrom mellom oppgavene, minst en rute. 

 Husk: ha med utregning, to streker under svaret og svar-

setning i tekstoppgaver og benevning. 

 


