
5. TRINN – uke 3 (13.01 – 17.01.2020) 

 Mandag 
 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Hipp hurra for 

Viktoria 

1.økt  
08.25-09.55 

Norsk/ 

engelsk 

Norsk/ 

fadder 

 

A-plan Matte 

 

Matte 

 
 

Friminutt 
09.55-10.15 

     

Spising 
10.15-10.35 

     

2.økt 
10.35-11.35 

Matte 

 

Eng/ 

fadder 

 

Eng KRLE 
 

Engelsk/ 

norsk 

Friminutt 
11.35-12.00 

     

3.økt 
12.00-13.00 

K&H 

 

Samf.fag Norsk Fysak Gym 

 
 Musikk 

 

Friminutt 
13.00-13.15 

 Slutt 13.00    

4.økt 
13.15-14.15 

K&H 

 

 Samf./ 

flex 

Naturfag Gym  

 

                                                                             
 

‘ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infotavla:  
• Ordensvakter: Benjamin og Ive 

• Sølvi er sykemeldt denne uka og går deretter i permisjon. Noen 
endringer vil det nok bli fremover, vi holder dere oppdatert etter 
hvert.  

• Fadderordningen begynner igjen tirsdag denne uka.  

• Det er viktig at alle husker ordentlig gymtøy og innesko til 
gymtimene. Vi har fast innegym fremover til annen beskjed gis.  

• Det var mye som skjedde i oppstarten forrige uke, noe negativt, 
men også mye positivt. Det som var veldig hyggelig å se var det 
faglige fokuset, både i timene og med lekser. Det var mye bra 
jobbing  og faglig engasjement. Vi håper det fortsetter sånn! 

 

UKAS VITS!  

Den ene elektrikerlærlingen sa til den andre:  

-Her om dagen var det strømbrudd hos en av våre kunder. Jeg ble stående 

fast i heisen i nesten 20 minutter.  

-Det var da ingenting, sa den andre. -For en måned siden var det 

strømbrudd hos en av våre kunder, og jeg ble sående i rulletrappa i over en 

time.  

 

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/ 
 

Fun fact: Den andre mannen som falt ned 

fossefallet til Niagara Falls i en tønne, 

Bobby Leach, overlevde fallet, men døde 

senere som følge av å ha sklidd på et 

appelsinskall.  

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. 

 

 

Naturfag: Salaby.no. 5-7. Naturfag- 

     Kroppen- skjelettet.  

    Se filmen og les teksten  

Ekstra: Test deg selv.  

KRLE: Gå inn på Salaby.no - KanalS - 
KRLE - Filosofi, livssyn og etikk - 
filosofi: Les og lytt til "Lær om 
filosofi", "Lær om Platon", "Lær om 
Aristoteles".   

Norsk: Ukas ord: skriv to setninger om hvert av ordene der 

ordets betydning kommer fram.  

Engelsk: Kunne glosene.  

Lese/lytte til teksten + velge et avsnitt du øver på å lese med flyt 

Matte: Gjør s. 70 og 71. Husk tydelig overskrift, marg og orden i 

den nye lekseboka.  

Extra: Multi smart øving 15- 20 min 

 

 

 

 

 

 

     

      

Periodetema: Folkehelse og Livsmestring 

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

Norsk 

 

- Ordet er ditt. Kommunikasjon, være god lytter, tonefall, kroppsspråk.  

- Ukas ord: ord med o-lyd 

KRLE -Filosofi og filosofer 

Matte 
Desimaltall 

- lære om desimaltall og kunne plassere dem på tidslinje 

- lære å skrive og bruke tall med tideler og hundredeler  

- kunne se sammenheng mellom desimaltall og brøk 

Samf. -antikkens Hellas og romerriket  

Engelsk 

How the 

body works 

-The meals of the day 

-“Why bananas are good for you” p 46 and 47.  

-repetisjon av kapittelet (i timene) 

Musikk 

 

-kunne kjennetegn på rap-sjangeren 

-lage egne rapper/korte vers i takt med en rytme/beat 

Naturfag 
Mennesket- 

et mirakel 

-Lære om kroppen og dens viktige organer og funksjoner Kropps-

øving 

-kjenne på kroppskontroll  

-øve på å følge regler i ballspill  

-kjenne til ulike styrkeøvelser og hvordan de utføres  

Smart-egenskaper: HJELPSOMHET - Samarbeid - Omsorg - Humor – Selvtillit 

Ukas ord: skum, lunken, bukt, somle, lomme, mumle, humle, plomme 

Ukas gloser: recipe, peeled, straw, whipped cream, breakfast, 

lunch, snack, dinner, supper.  
 

 

 

Ha en fin arbeidsuke! 

Sidsel og Sølvi  

 


