
5. TRINN – uke 45 (04.11 – 08.11)  

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.økt  
08.25-09.55 

Prosjekt 

Intro 

Norsk 

+fadder 

 

Matte Elevunder- 

søkelsen 

 

Prosjekt 

Friminutt 
09.55-10.15 

     

Spising 
10.15-10.35 

     

2.økt 
10.35-11.35 

Prosjekt 

 

 

Matte 

+fadder 

ENG Prosjekt 
 

Norsk/Eng 

Friminutt 
11.35-12.00 

     

3.økt 
12.00-13.00 

K&H 

 

Flex/ 

prosjekt 

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 

                                                                             
 

‘ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infotavla:  
• Ordensvakter: Ovidia og Benjamin  

• 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 starter med prosjekt Et lite stykke Norge denne uka. Dette er et 
tverrfaglig prosjekt, så mange av de ordinære fagtimene vil gå med til 
dette! Vi gleder oss til å sette i gang!   

• Vi fortsetter med «Elevens valg» i kroppsøvingstimene. Vi hadde en 
fin gymtime på fredag. Mange jobber med seg selv, og med 
selvkontroll opp imot konkurranseinstinkt.   

• Vi gjennomfører elevundersøkelsen denne uka. Eget skriv om denne 
ble sendt i ranselpost forrige mandag.  

UKAS UTFORDRING!  

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

 

Vera reiser med tog fra Lillehammer til Trondheim. Toget dro fra 

Lillehammer kl 10.45 og skal være i Trondheim 4 t og 30 min senere.  

Når skal toget være i Trondheim?  

 

 

 

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/ 
 

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: Øve på å si regla på s 6 med god 

flyt.  

Norsk: Lese minst 15 min. 

Naturfag: Bærekraftig utvikling. Les 

avsnittene som handler om bærekraft og tre 

tanker i hodet på en gang sammen med en 

voksen. Stopp og tenk over hva du leser. 

Gjenfortell. 

Lese minst 15 min.  

 

Norsk:  

Les minst 15 min.  

Engelsk: Kunne glosene. Kunne bøye verbet «to 

be» i presens  

Matte: Multi 5a s. 41. Kan du dette? Du skal ikke 

gjøre oppgave 11.   

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 

 

- Kunne lage ulike tekster i forbindelse med «Norge rundt».  

- Ukas ord: ord med sj-lyd.  

KRLE Samtale rundt etiske og filosofiske spørsmål som, natur og miljø.  

Matte 

 

- vite hva multiplikasjon og divisjon er 

- kunne lage og løse divisjonsstykker 

-lære å lage modeller til oppgaver 

Samf. -Norge rundt.  

Engelsk Høflighetsfraser  

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

-verbs we use a lot.  

Musikk - kunne synge unisont og i kanon 

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

K&H -Lage 3d-figur av landsdel 

Naturfag -lære om bærekraftig utvikling 

-kunne forklare begrepet klima 

-kunne si noe om natur og landskap i egen landsdel 

Kropps-

øving 

- Planlegge og gjennomføre en kroppsøvingsøkt. 

Smart-egenskaper: MOT, integritet, tålmodighet, lederegenskaper 

Ukas ord: skøyter, skirenn, skifte, sjåfør, sjenert, skjul, 

skjema, skjorte.  

Ukas gloser: verbene (de med fet skrift) på s 6. Disse skal vi  

øve på denne uka. Du kan kanskje mange av dem fra før? 
 

 
Ha en fin arbeidsuke! 

Sidsel og Sølvi  


