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UKEPLAN- 5A/5B- uke 42 

NAVN: _______________________ 

 
Til foreldre: Lærerne på 5.trinn har vært på ipad kurs i 

uke 41 og nå er vi snart klare til å dele ut ipader til 

elevene. Dette tror vi blir veldig gøy. Skolen har markert 

verdensdagen for psykisk helse og helsesøster har vært på 

besøk i alle klasser og snakket om temaet. 

 

Til info:  

- HUSK: Underskrift i diktatbok og prøvebok i engelsk hver uke. 

- Fredag 22.10 er planleggingsdag for lærere og elevene har fri. 

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

 

LEKSE TIL:                          ANNET: 

TIRSDAG 
 

 

Norsk: Fabel lesebok s.63-64 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

Matte: Multi 5 oppgavebok 

Nivå 1: Oppgave 1.86 og 1.87 s.21 

Nivå 2: Oppgave 1.88 og 1.89 s.21. 

 

ONSDAG 

 

Norsk: Fabel lesebok s.65 

Les leksa minst 3 ganger og minst en gang for en 

voksen. 

 

HUSK DIKTAT! Diktatord: skjorte, skjønner, 

kanskje, skifte, skyte og skyve. 

 

Lag en setning med hver av diktatordene og skriv dem 

i L-boka. 

 

 

 

Husk: 

gymsko og 

drikkeflaske 

Målene for uka: Ved hjemmeskole/karantene skal du: 

Norsk: Jeg leser skjønnlitteratur. Jeg 

vet at sj-lyden har ulike skrivemåter. 

Norsk: Les minst 30 min i egen bok 

eller finn bøker på salaby.no. 

Matte: Jeg repeterer 8-gangen. 

Jeg øver på sammenhengen mellom gange 

og deling. 

Matte: Velg matte på salaby.no eller 

multi nettoppgaver og jobb 30 min 

med dette. 

Engelsk: Jeg kan lese leseleksa med 

flyt. 

Engelsk: Gå inn på salaby.no, 5-

7.trinn og engelsk. Jobb med 

oppgaver i ca 30 min. 

Sosialt mål: Vi øver på samarbeid. Aktivitet: Vær fysisk aktiv i minst 

20 min (hopp, løp, lek) 



 

 

TORSDAG 

 

 

 

Norsk: Fabel s.66, svar på spørsmål 10, 11 og 12. 

Skriv i L-boka og husk å svare med hele setninger.  

 

Engelsk: Read and translate from Quest 5. 

Level 1: Read p. 27, read Elise and Halvor. 

Level 2: Read p. 27, read the whole page. 

 

GLOSEPRØVE: 

English glossary: 

Capital – hovedstad 

Dress up – pynter oss 

Reach – rekke 

Changes – endrer seg 

Cabins – hytter 

 

Extra: 

Parades – tog, parade 

Cross-country skiing – langrenn 

Downhill skiing - alpint 

 

 

 

FREDAG 

 

FRI 

 

 

 

 

Ukas nøtt: 
 Min far er pensjonist. Hvis du bytter om tallene i hans alder får 

du min alder. For ett år siden var min far dobbelt så gammel som 

meg.  

 

Hvor gamle er far og sønn nå? 
 


