
 
5. TRINN – uke 44 (28.10 – 01.11)  

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.økt  
08.25-09.55 

Norsk Norsk 

 

 

Matte Matte st. 

 

Norsk 

Friminutt 
09.55-10.15 

     

Spising 
10.15-10.35 

     

2.økt 
10.35-11.35 

Matte 

 

 

Matte/Eng 

 

Eng KRLE 
 

Engelsk 

Friminutt 
11.35-12.00 

     

3.økt 
12.00-13.00 

K&H 

 

Flex Norsk Fysak Gym 

 
Elevens valg 

Musikk 

 

Friminutt 
13.00-13.15 

 Slutt 13.00    

4.økt 
13.15-14.15 

K&H 

 

 Samfunnsfag  Naturfag 

 

 

Gym 

 
Elevens valg 

                                                                             
 

‘ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infotavla:  
• Ordensvakter: Eilif og Ayeh.  

• Vi prøver oss på ny utforming av lekseplanen. Kom gjerne med ris 
eller ros.  

• Quest elevbok åpnes best i microsoft edge. Da kan du høre og lese 
teksten på pc. https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5.     
 Du logger inn med feide. Tekstene finnes i sirkelen der  det står 
«Read».  

• Vi fortsetter med «Elevens valg» i kroppsøvingstimene. Hver gruppe 
vil få noe tid på skolen til å planlegge en kroppsøvingsøkt for resten 
av klassen. Opplegget må godkjennes av Sølvi før det gjennomføres.   

• Ta gjerne med en ekstra matbit til fjerde økt.  

UKAS UTFORDRING!  

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

 

Åtte barn fikk til sammen 96 godteribiter når de gikk knask eller knep 

på Halloween. 

Hvor mange får de hver hvis de skal dele bitene likt mellom seg? 

 

 

 

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/ 
 

Kjøreregler Halloween: 
- Ikke lov å ringe på etter kl.21 
- Dersom utelyset er av, ønsker ikke 

huset besøk 
- Vis hensyn (til eldre mennesker og 

yngre barn) 
- Knep er bare lov hvis de er veldig 

uskyldige 
- Ha det morsomt!  
- Bruk refleks! 

-  

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted5
mailto:Solvi.Rodland@faerder.kommune.no
mailto:Sidsel.Marstein@faerder.kommune.no
https://www.faerder.kommune.no/brattas-skole/


 

 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lese minst 15 min.  

 

 

 

Engelsk: “Let’s go shopping” 

https://www.lokus.no/open/questelevnettst

ed5/Read/Let-s-Go-Shopping 

Velg en av rollene og øv godt på den.  

Norsk: Lese minst 15 min. 

 

 

Lese minst 15 min.  

Naturfag: Bærekraftig utvikling. 

Les innledninga og avsnittet som 

handler om utvikling sammen med en 

voksen. Stopp og tenk over hva du 

leser. Gjenfortell 

 

Norsk:  

*Skriv to setninger med hvert av ukas ord der 

betydningen kommer fram. 

*Les minst 15 min.  

Engelsk: Kunne glosene. Kunne bøye verbet «to 

be» i presens  

Matte: Multi 5a s. 33 oppg. 1.84, 1.85 og 1.86. Les 

eksempelet godt og husk hva Sølvi sa i timen.  Du 

må vise utregning og ha svarsetninger på alle 

oppgavene  

Extra: Oppgave 1.87.  
Annet: De som skal styre gymtimen: Sjekke at alt er klart, både av planlegging og riktig utstyr. Dere vil få tid sammen i spisinga mandag og tirsdag, og kan sjekke utstyr siste timen 

torsdag.  

 

 

 

     

Periodetema: Demokrati og medborgerskap 

Fag/Tema Læringsmål. Elevene skal Fag Læringsmål. Elevene skal 

Norsk 

 

-Lære om eventyr.  

-kunne ukas ord: ord med KJ-lyd 

KRLE  

-Lære om Halloween.  

Matte 

 

- vite hva multiplikasjon og divisjon er 

- kunne lage og løse divisjonsstykker 

Samf. -Lære om Norges geografi og ulike landskapstyper.   

Engelsk -Let’s go shopping.  

-Kunne bøye «to be» og andre verb i presens.  

Musikk - kunne synge unisont og i kanon 

- lære tekst og melodi til circle of life/livets sirkel  

K&H -jobbe kreativt med tema Halloween 

Naturfag -lære om bærekraftig utvikling 

-kunne forklare begrepet klima 

Kropps-

øving 

- Planlegge og gjennomføre en kroppsøvingsøkt. 

Smart-egenskaper: MOT, integritet, tålmodighet, lederegenskaper 

Ukas ord: kjekk, kjøttkaker, kjevle, kyst, kilo, kinesisk, 

kjenner, kjeller.  

Ukas gloser: Clothes shop, a pair of trousers, sale, try it on, 

fitting rooms, too small, larger size, change.  
 Ha en skummel arbeidsuke! 

Sidsel og Sølvi 


