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UKEPLAN- 5A/5B- uke 35 

NAVN: _______________________ 

 
Til foreldre: Vi er godt i gang med 5.klasse. 

Elevene hadde det kjekt i KH-timene på 

mandag. Trinnet er blandet i disse timene, og 

fordelt på to grupper. Den ene gruppa var ute 

og tegnet med Irene, mens den andre gruppa 

startet på et 8-kantet skjærebrett med Kyrre 

på sløyd.  

 

Til info:  

- Foreldremøte 31.aug kl.18-19. 

- Fint om alle har med seg innesko og gymsko. Hvis elevene har behov for 

skiftetøy, så kan det ligge i en pose i sekken. 

- 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. 

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

 

 

LEKSE TIL:                          ANNET: 

TIRSDAG 
 

 

Norsk: Fabel lesebok s.11 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: Regn 1.28 og 1.29 s.9. 

Nivå 2: Regn 1.30 og 1.31 s.9 

Husk oppsett for føring. 

 

 

 

 

 

Målene for uka 

Norsk: Jeg vet forskjellen på skjønnlitteratur og 

saktekst (fagtekst). 

Jeg øver på ord med dobbel konsonant. 

Matte: Jeg øver på addisjon og subtraksjon med større 

tall. 

Jeg kan oppsett for addisjon og subtraksjon.  

Engelsk: Jeg kan bruke verb i presens. (verbs in the  

present tense). 

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



 

 

 

ONSDAG 

 

 

 

Norsk: Fabel lesebok s.12 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

HUSK DIKTAT! Diktatord: godt, gått, men, menn, 

vil, vill. 

Lag en setning med hver av diktat ordene i lekseboka. 

 

 

 

TORSDAG 

 

Norsk: Fabel lesebok s.13 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Engelsk: Read and translate from Quest 5. 

Level 1: Read p.12 

Level 2: Read p.12-13 

 

GLOSEPRØVE: 

English glossary: 

Stepfather – stefar 

Once a week – en gang i uka 

Guinea pig – marsvin 

Buddy – kompis 

Visit - besøke 

Extra: block of flats – boligblokk 

Floor – etasje 

Watch – se på 

 

 

 

FREDAG 

 

Norsk: Les 15 min i valgfri bok. Skriv 5 setninger om 

det du har lest. Overskrift skal være tittelen på 

boka. 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: Regn oppg. 1.32 s.10 

Nivå 2: Regn oppg. 1.33 og 1.34 s.10 

Ved tekstoppgaver husk utregning og svarsetning. 

 

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 svarsetning i 

tekstoppgaver og benevning. 

 


