
     5. TRINN – uke 47 (18.11 – 22.11)  

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.økt  
08.25-09.55 

Norsk/matte 

engelsk 

Norsk 

+fadder 

 

Norsk Matte 

Engelsk 

 

Matte 

Friminutt 
09.55-10.15 

     

Spising 
10.15-10.35 

     

2.økt 
10.35-11.35 

Prosjekt 

 

 

Eng 

+fadder  

Engelsk KRLE 
 

Engelsk/ 

Norsk  

Friminutt 
11.35-12.00 

     

3.økt 
12.00-13.00 

K&H 

 

Prosjekt Samfunns- 

Fag/ 

prosjekt 

Fysak GYM 
Elevens valg 
 

Musikk 

 

Friminutt 
13.00-13.15 

 Slutt 13.00    

4.økt 
13.15-14.15 

K&H 

 

 Prosjekt Prosjekt 

 

 

Gym  

Elevens valg 

                                                                             
 

‘ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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/ 
 

Infotavla:  
• Ordensvakter: Ive og Karoline  

• Vi fortsetter med prosjekt Et lite stykke Norge. Dette blir siste uka 
med Norge som tema. De som har mulighet, må gjerne komme 
innom klasserommet mot slutten av uka, og se alt det flotte som 
elevene har produsert.  

• GYM: Siste uke med elevens valg 😊  

• Minner om at mobilen skal ligge i sekken og ikke forstyrre 
undervisningen. Den skal heller ikke være fremme i friminutt eller 
fremme inne i gangen før klokka ringer på morgenen. Nå har vi gitt 
noen advarsler. Hvis vi ser telefoner som brukes (uten lov), tar vi dem 
inn og foresatte må komme for å hente dem.  

• Forrige uke var det mye snøballkasting på hverandre på femte trinn. 
Reglen er at kasting av snøball kun er lov mot den røde veggen.  
Dette gjelder alle elever på hele skolen.  

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

UKAS UTFORDRING!  

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

 

Kelly elsker sjokolade! I skapet har hun gjemt 36 sjokoladebiter. Når 

Kelly går tur med hunden, spiser lillebroren Viljar opp en tredel av 

sjokoladebitene.  

Hvor mange sjokoladebiter er igjen i skapet? 
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Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lese minst 15 min.  

Fortell de hjemme om 

«din» landsdel og hva 

du har lært. Kanskje 

dere kan finne ut enda 

noe mer sammen?  

 

 

Norsk: Lese minst 15 min. 

 

Lese minst 15 min.  

KRLE:  
https://www.elevkanalen.no/Fagkategori
/10054  
Logg inn med feide, krle 5-7, livssyn og 
jobb med biten «å leve som humanist» + 
se første filmen om vitenskap.  

Musikk: Ta med nisselue.  

Norsk: Levere ditt eget moderne eventyr i one 

note. Husk å bruke kjennetegn på eventyr.  

Les minst 15 min.  

Engelsk: Kunne glosene 

Velge en av rollene på side 41 og lese med flyt 

Kunne bruke bestemt og ubestemt artikkel  

Matte: Gjøre ferdig s 50 og 51 som vi startet på 

på skolen forrige uke.  

Extra: Multi smart øving 15- 20 min 
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 torsdag. 

 

 

 

     

Periodetema: Demokrati og medborgerskap 

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

Norsk 

 

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

- Ukas ord: flere ord med dobbelt konsonant.  

KRLE -lære om Livssynshumanisme  

Matte 

 

- lære å tolke og lage tabeller og diagrammer  

- lage tabeller og diagrammer i excel  

- bruke regneark i Excel 

Samf. -Næringsveier og bosetting i Norge  

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).  

Musikk - kunne synge unisont og i kanon 

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

K&H -lage presentasjoner i PP og reisebrosjyre 

Naturfag -lære om bærekraftig utvikling 

-kunne forklare begrepet klima og si noe om landskapet i egen landsdel 

-vite hvilke tresorter som er de mest vanlige i norsk natur 

Kropps-

øving 

-Planlegge og gjennomføre en kroppsøvingsøkt. 

-lære å pakke tursekk for lengre turer 

-lære å tenne opp bål  

Smart-egenskaper: MOT, integritet, tålmodighet, lederegenskaper 

Ukas ord: Pennal, interessant, spennende, overrasket, billett, 

hotell, bryllup, trafikk.  

Ukas gloser: have to, is complaining, stomach pains, sick, flu, 

blood test. Ekstra: dizzy, rule it out.  
 

 

 
Ha en fin arbeidsuke! 

Sidsel og Sølvi  
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