
     5. TRINN – uke 49 (02.12 – 06.12)  

 Mandag 
Hipp hurra for 

Amanda! 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt  
08.25-09.55 

Norsk/ 

engelsk 

Norsk 

+fadder 

 

A-plan Øve Lucia 

med 1.trinn 

 

Matte/Norsk 

Uketest 

 

Friminutt 
09.55-10.15 

     

Spising 
10.15-10.35 

     

2.økt 
10.35-11.35 

Matte 

 

Eng 

+fadder  

Psykologisk 

førstehjelp 

KRLE 
 

Engelsk 

Friminutt 
11.35-12.00 

     

3.økt 
12.00-13.00 

K&H 

 

Prosjekt Psykologisk  

førstehjelp 

Fysak Gym 

 
 Musikk 

 

Friminutt 
13.00-13.15 

 Slutt 13.00    

4.økt 
13.15-14.15 

K&H 

 

 Engelsk/ 

Norsk 

Naturfag Gym  

 

                                                                             
 

‘ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infotavla:  
• Ordensvakter: Ronja og Amanda 

• Endelig advent! Vi starter hver morgen med julemusikk, 
adventsstund og kalender.  

• Gymutstyr: Det er viktig at alle har ordentlig skiftetøy til gymtimene, 
inkludert innesko. 

• Denne uka får vi besøk av helsesykepleier Marit Helgesen som skal 
ha undervisning i psykologisk førstehjelp. Psykologisk førstehjelp er 
et selvhjelpsmateriell for barn, unge og deres familier. Det handler 
om å lære seg forskjellen på røde og grønne tanker. De røde 
tankene er negative, destruktive tanker, mens de grønne er positive 
tanker som påvirker oss på en god måte.  

• Det moderne eventyret og arbeid i One Note tar mer tid enn tenkt. 
One Note er et godt verktøy, men det må øves på.  

• Noe av leksa i engelsk er ting du ikke ble ferdig med i timen på 
onsdag uke 48.  
 

UKAS UTFORDRNG!  

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

En annerledes utfordring denne uka! Utfordre noen hjemme til å bake noe 

sammen med deg, eller spør om du får bake selv. Gjerne julekaker, men det 

må ikke være det. Ta bildebevis eller ta med en smaksprøve, så er du med i 

trekning på fredag!  😉  

 

 

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/ 
 

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. 

 

Lese minst 15 min.  

KRLE:  

https://skole.salaby.no/5-7/krle/filosofi-
livssyn-og-etikk/humanisme/laer-om-
humanisme “Lær om humanismen». Les/lytt 
til du kan stoffet.  

Musikk: Ta med nisselue.  

Norsk: Ukas ord: skriv minst to setninger om hvert 

ord. Husk å skrive tallene med bokstaver.  

 Les minst 15 min.  

Engelsk: Kunne glosene 

Lese 44 og 45. Velg ett avsnitt. Øv ekstra på flyt 

Oppgaver i Salaby 5-7 om a/an (Kanal S, engelsk, 

grammar, de fire første oppgavene om a/an).    

Matte: Multi 5a + Leksebok. Gjøre s. 62 og 63 eller 

64 og 65.     Husk å alltid vise utregning og å svare 

med tekst på tekstoppgaver.  

Extra: Multi smart øving ca. 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: Grunntall 11-18.  

KRLE Humanismen 

Hvorfor feirer vi jul? 

Matte 
Statistikk 

- lære om typetall og median 

- kunne finne typetall og median i data  

Samf. Lære om psykologisk førstehjelp med helsesykepleier.   

Engelsk 

How the 

body works 

– What your body needs.  

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

Bodyparts/kroppsdeler.  

Musikk - lære seg Lucia-sangene 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 hjertets 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: elleve, tolv, tretten, fjorten, femten, seksten, sytten, atten.   
 

Ukas gloser: healthy, meals, snack, physical activity, hugs, 

enjoy. Extra: recommended, exercise.  
 

 

 

Ha en fin arbeidsuke! 

Sidsel og Sølvi  

https://skole.salaby.no/5-7/krle/filosofi-livssyn-og-etikk/humanisme/laer-om-humanisme
https://skole.salaby.no/5-7/krle/filosofi-livssyn-og-etikk/humanisme/laer-om-humanisme
https://skole.salaby.no/5-7/krle/filosofi-livssyn-og-etikk/humanisme/laer-om-humanisme

