
     5. TRINN – uke 48 (25.11 – 29.11)  

 Mandag  Tirsdag 
Hipp hurra 

for Mina!  

Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt  
08.25-09.55 

Norsk/ 

engelsk 

Norsk 

+fadder 

 

Oppstart og  

arbeidstime 

Matte st./ 

Engelsk 

 

 

 

Baking og 

juleaktiviteter 

med fadderbarna 

Husk forkle 
 

Friminutt 
09.55-10.15 

    

Spising 
10.15-10.35 

    

2.økt 
10.35-11.35 

Matte/ 

Norsk 

 

Eng 

+fadder  

Engelsk KRLE 
 

Friminutt 
11.35-12.00 

     

3.økt 
12.00-13.00 

K&H 

 

Prosjekt Samfunns- 

Fag/ 

prosjekt 

Fysak Gym 

 
 

Musikk 

 

Friminutt 
13.00-13.15 

 Slutt 13.00    

4.økt 
13.15-14.15 

K&H 

 

 Norsk Prosjekt 

 

 

Gym  

 

                                                                             
 

‘ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infotavla:  
• Ordensvakter: Mina og Jakob 

• Forrige uke skjedde det mye bra på skolen. Vi hadde mange gode 
samtaler og fine timer sammen. På torsdag hadde vi kake og 
feiret alle de gode og morsomme øyeblikkene. 

• Mobiltelefonregelen ble fulgt VELDIG bra forrige uke! Vi håper 
det fortsetter sånn. 

• Elevene har laget reisebyråer, og forrige uke jobber de iherdig 
med å få sine firmabrosjyrer ferdige. Denne uka planlegger de en 
Norgesferie for en familie.  

• Lekse i KRLE denne uken er det du ikke rakk å gjøre i timen på 
torsdag 

• På fredag blir det baking sammen med fadderbarna. Alle skal få 
bake noen pepperkaker hver, som vi skal kose oss med i 
desember! Vi har glutenfri deig til de som skal ha det.  

• Lekse i engelsk er til onsdag da timen på fredag brukes til 
pepperkakebaking.  

• I uke 50 får vi besøk av helsesykepleier Marit Helgesen som skal 
ha undervisning i psykologisk førstehjelp.  

UKAS UTFORDRNG!  

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

En gruppe på 8 elever baker 64 pepperkaker. De deler pepperkakene 

likt mellom seg. Men så vil ikke den ene eleven vil ha pepperkaker likevel 

og gir sin del til de andre på gruppa. Han sier at hvis det blir noe til 

overs, kan de gi resten til læreren.  

Hvor mange pepperkaker får hver elev? Og får læreren noen?  

 

 

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/ 
 

Vær mot andre,  
slik du ønsker andre  
skal være mot deg  

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.  

 
Norsk: Lese minst 15 min. 

Engelsk: Kunne glosene 

Velge en av rollene på side 42 og 43 

og lese med flyt 

Kunne bruke bestemt og ubestemt 

artikkel  

 

Lese minst 15 min.  

KRLE:  

https://www.elevkanalen.no/Fagkategori/1005
4  
Logg inn med feide, krle 5-7, livssyn og jobb 
med biten «Vitenskap». Se minst to ganger før 
du tar quizen  

Musikk: Ta med nisselue.  

Norsk: Levere ditt eget moderne eventyr i One 

Note.  

Ukas ord: skriv minst to setninger om hvert ord.  

Les minst 15 min.  

Matte: Gjøre s.57 i Multi 5a.  

Extra: Multi smart øving 15- 20 min 

 

 

 

   

     

Periodetema: Folkehelse og Livsmestring 

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

Norsk 

 

- Skrive et (moderne) eventyr. Tema er klimautfordring. (fortsetter) 

- Ukas ord: flere ord med j-lyd 

KRLE Humanismen – kunstnerisk uttrykk.  

Matte 
Statistikk 

- lære om typetall og median 

- kunne finne typetall og median i data  

Samf. -lære om hvor vi bor i Norge og hvorfor?   

Engelsk 

How the 

body works 

– Tyler and Rosie have to see a doctor.  

The definite and indefinite article a/an (ubestemt artikkel en/ei/et).  

Bodyparts/kroppsdeler.  

Musikk - synge og lære seg julesanger utenat 

- bidra til å lage julemusikkvideo   

K&H -lære å lage presentasjoner i PP og reisebrosjyre 

-dekorere pepperkakepose med julemotiv 

Naturfag 
Mennesket- 

et mirakel 

-lære om lungenes funksjon i kroppen Kropps-

øving 

-kjenne på kroppskontroll  

-øve på og blir tryggere på turn og trampettøvelser 

Smart-egenskaper: HJELPSOMHET - Samarbeid - Omsorg - Humor  

Ukas ord: hjul, jul, gjemme, hjemme, gjerne, hjerne, gjorde, jorde.  

Ukas gloser: stitches, examination, nurse, wound, pale 

EKstra: stitched up, local anaesthetic.  
 

 

 

Ha en fin arbeidsuke! 

Sidsel og Sølvi  

https://www.elevkanalen.no/Fagkategori/10054
https://www.elevkanalen.no/Fagkategori/10054

