
     5. TRINN – uke 46 (11.11 – 15.11)  

 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.økt  
08.25-09.55 

Norsk/matte 

engelsk 

Norsk/ 

Engelsk 

 

Matte Teltturen 

intro 
Norsk/ 

Engelsk 

Friminutt 
09.55-10.15 

     

Spising 
10.15-10.35 

     

2.økt 
10.35-11.35 

Prosjekt 

 

 

Presentasjon 

av prosjekt.  
10.50: Felles 

samling 

Prosjekt 
 

Prosjekt 

Friminutt 
11.35-12.00 

     

3.økt 
12.00-13.00 

K&H 

 

KRLE Norsk Fysak DKS på 

Brattås 
 

Musikk 

 

Friminutt 
13.00-13.15 

 Slutt 13.00    

4.økt 
13.15-14.15 

Presentasjon 

av prosjekt.  

 

 Fag/flex Prosjekt 

 

 

Trenger 

ikke 

gymtøy! 

                                                                             
 

‘ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infotavla:  
• Ordensvakter: Lana og Emil  

• Vi fortsetter med prosjekt Et lite stykke Norge denne uka. Vi hadde en 
kjempefin uke forrige uke, og denne uka skal vi ha presentasjoner i 
tillegg til at det skjer det nye spennende ting! Dette er et tverrfaglig 
prosjekt, så mange av de ordinære fagtimene går med til dette!  

• GYM: Denne uka får vi besøk av DKS, så gymtimen blir veldig 
redusert. Hvis vi rekker det, går vi i gymsalen og leker litt på slutten 
av dagen. Trenger ikke gymtøy til dette! Neste uke blir siste uke med 

elevens valg 😊  

• Vi registrer økt bruk av mobiltelefon i skoletiden. Det liker vi dårlig. 
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.  

UKAS UTFORDRING!  

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

 

En snegl sitter på bunnen av en ti meter dyp brønn og skulle gjerne 

komme seg opp. Hver dag klarer den å klatre tre meter, men mens den 

sover om natten, sklir den to meter ned igjen. Hvor mange dager tar 

det sneglen å komme opp til brønnkanten? 

 

 

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.  

 

Norsk: Ukas ord: Skriv to setninger med hvert av 

ordene der ordenes betydning kommer fram.  

Les minst 15 min.  

Engelsk: Kunne bruke glosene i høflige setninger 

Kunne bøye verbet «to be» i presens  

Matte: Denne uka skal du få være med å velge 

mattelekse. Du har 3 alternativer: 

s. 42 ELLER s. 43 ELLER s. 44 + en oppg s. 45    

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 å-lyd.  

- kunne presentere prosjektet slik at de andre lærer om landsdelen.  

KRLE Livssynshumanismen.   

Matte 

 

- vite hva multiplikasjon og divisjon er 

- kunne lage og løse divisjonsstykker 

-lære å lage modeller til oppgaver 

Samf. -Norge rundt.  

Engelsk Høflighetsfraser – hvordan spørre om veien, klokka osv.  

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

Musikk - kunne synge unisont og i kanon 

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

K&H -kunne tegne norske folkedrakter 

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: blomst, oppdage, folk, loft, stoppeklokke, 

hoppbakke, skosåle, blåklokke.  

Ukas gloser: Please, thank you, may I, could I, excuse me, 

pardon (disse skriver vi opp i gloseboka på mandag).  
 

 
Ha en fin arbeidsuke! 

Sidsel og Sølvi  

 


