
      

5. TRINN – uke 50 (09.12 – 13.12)  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt  
08.25-09.55 

Norsk/ 

engelsk 

Norsk 

 

A-plan Øve til 

Lucia 

 

Fellessamling 

Lucia 
 

Friminutt 
09.55-10.15 

     

Spising 
10.15-10.35 

     

2.økt 
10.35-11.35 

Matte 

 

Eng 

 

Psykisk 

førstehjelp 

 

KRLE 
 

Engelsk 

Friminutt 
11.35-12.00 

     

3.økt 
12.00-13.00 

K&H 

 

Samf.  
Gjennomgang 

hefte.  

Psykisk 

førstehjelp 

Fysak Gym 

 
 Musikk 

Friminutt 
13.00-13.15 

 Slutt 13.00    

4.økt 
13.15-14.15 

K&H 

 

  

Norsk 

Naturfag 

Prøve 

Meta 

Gym  

 

                                                                             
 

‘ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infotavla:  
• Ordensvakter: Hele klassen 

• Adventstid! Vi starter hver morgen med julemusikk, adventsstund 
og trekking av kalender. Vi trekker pepperkakeposekalender og 
aktivitetskalender i hele desember.  

• På fredag er det Lucia. Da har vi ansvar for fellessamlingen sammen 
med 1.trinn, og skal opptre sammen med dem. Derfor er lekse 

denne uke å øve på sangene og å ha på noe hvitt/lyst oppe på 

skolen denne dagen. Hvit skjorte/genser/topp eller hvit kjole. 

• Sju stykker har ekstra oppdrag og må øve på dette. 

Ayeh, Ronja, Frida, Viktoria, Austeja, Benjamin og Ive.   

• På onsdag får vi besøk av helsesykepleier som skal kurse klassen i 
psykisk førstehjelp.  

• Lekse i engelsk: https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/historical-
figures/charles-darwin . Lytt til/les teksten og gjør oppgavene med 
tidslinja (time line) og svar på «What did you learn» 

• Siste skoledag før juleferie er fredag 20.desember.  
 

 

UKAS UTFORDRNG!  

Alle som har levert innen fredag, er med i trekninga. 

 

Gjør noe hyggelig og litt ekstra for noen hjemme, eller for en god venn.  En 

liten eller stor nisseglede. Skriv et lite brev (eller e-post) til Sølvi der du 

skriver hva du har gjort og for hvem. Overskrift: Nissegleder 😉  

 

 

Kontaktinfo 
• Sølvi: Solvi.Rodland@faerder.kommune.no 41684123 

• Sidsel: Sidsel.Marstein@faerder.kommune.no 41278103 

• skolesms: 59 44 42 04 «5 Per er syk» 

• Hjemmeside: https://www.faerder.kommune.no/brattas-skole/ 
 

https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/historical-figures/charles-darwin
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/historical-figures/charles-darwin
mailto:Solvi.Rodland@faerder.kommune.no
mailto:Sidsel.Marstein@faerder.kommune.no
https://www.faerder.kommune.no/brattas-skole/


 

 

 

 

 

Gå en 

måneskinnstur 

 

Syng en 

julesang for en 

i slekta. 

 

Gå en skitur 

 

 

 

Grill pølser ute 

eller ha med 

pølse på 

termos.  

Drikk en kopp 

kakao.  

 

Ta en tur på 

skøytebanen.  

Rydd rommet 

ditt og gjør 

det julekoselig 

 

Se en julefilm.  

 

Tøm oppvask-

maskinen 

 

Skriv et  

hyggelig 

julekort til 

noen  

Spill “Game of 

gnomes” på 

Salaby. 

Du finner 

Det under 

matematikk 

Lag hytte 

under et bord 

og les bok 

 

Lag 

lussekatter 

(husk å spørre 

om å få låne 

kjøkkenet) 

 

Gå ut(!) og spis 

en pepperkake 

mens du 

plystrer 

«Glade Jul» 

Spør de 

hjemme om det 

er noe du kan 

gjøre for dem.  

Les i boka di 

under 

dyne/teppe 

med lommelykt. 

  

Lag noe 

julepynt. 

  

Hør på din 

favoritt-

julesang  

(skriv tittelen 

her)  

 

Lag engler i 

snøen.  

 

Spill et 

brettspill eller 

kortspill 

sammen med 

noen. 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lese minst 15 min.  

Øve på sangene til 

fellessamling.  

Norsk: Lese minst 15 min. 

Øve på sangene til fellessamling.  

Musikk: Øve på sangene til fellessamling.  

Naturfag: Øv til prøven om lungene og 

hjertet. Du kan øve på Salaby, naturfag. 

Norsk: Les minst 15 min.  

-Ha på noe hvitt/lyst oppe på skolen denne dagen. 

Hvit skjorte/genser/topp eller hvit kjole  

LEKSER UKE 50 
Snart er det jul og da passer det godt med en 

litt annerledes lekseplan. Noen aktiviteter 

passer best å gjøre sammen med noen, mens 

andre passer best alene. 

Du velger minst syv aktiviteter/ting i løpet av 

uka. Kryss av i hver rute. 
 

 

 

Ha en fin 

arbeidsuke! 

Sidsel og Sølvi  


