
 

 

5.trinn Ukeplan uke 13. 25.mars - 29.mars 2019.             
  
 
 
 
 
 
 

 
Sykkelhjelm/Cycle 
helmet 

• Helsesøster, Marianne:   
              mariannebjastad.overvall@notteroy.kommune.no 

• Kontaktlærere på trinnet: 

   Unn Anita Sørsveen Bolsø:              

   Unn.anita.sorsveen.bolso@faerder.kommune.no  

   Grethe Svartdal:    

             Grethe.Svartdal@faerder.kommune.no 

   Skolens telefonnummer: 40911500 

• Mobilskolemelding ved sykdom: Skole SMS til telefon 

59444207: Eks.:"5 Kari er syk i   dag.  Hilsen Per” 

Timeplan: 

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-

09.45 

Engelsk: Store 
kl.rom): Intervjuer. 
Naturfag: (lille kl. 
rom)    
 -Magnetisme; kort  
oppsummering. 
-Bevegelse i leker og 
maskiner,s.134-137 

Engelsk: (Store 
kl.rom): PC øve 
på gammel 
nasj.prøve 
/Samf.: (Lille 
kl.rom) Gaia s. 
124-127  

Kunst og 
håndverk: 
Tema: 
-Sy forkle 
-Pc 
 

Engelsk (lille): 
fremlegg av 
intervju i klassen. 
/Naturfag: (Stort kl. 
rom.) Se mandag 1. 
time 

Kroppsøving: 
Det er sykkel-
prøve i slutten 
av april. Går 
gjennom sykkel-
løypa og 
gjennomgår 
trafikk-regler. 

09.45-
10.00 

Friminutt Friminutt 

  

Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00-
11.00 

Matte: 
Multi s. 55-56 
Utvide brøker 

Matematikk: 
Multi 5B: Side 
57-58 Addisjon 
og subtraksjon 
av brøk/pc 

Kunst og 
håndverk: Tema:  
-Sy forklær 
-Pc 

Engelsk (store):se 
1. t./ KRLE (Lille 
kl.rom.) 
Buddhisme s. 64-
68 

Matematikk: 
Multi 5B: Pc/      
s. 57-58 
Addisjon og 
subtraksjon av 
brøk. 

11.00-
11.30 
11.30-
12.00 

Spise 
 
Friminutt.  

Spise 
 
Friminutt 

Spise 
 
Friminutt 

Spise 
 
Friminutt 

Spise 
 
Friminutt 

12.00-
13.00 

Engelsk:(lille kl. rom) 
Se 1. time/ KRLE: 
(Store kl.rom): 
Buddhismen s.64 -
68 

12.00-12.15      
Fys.fos. 12.15 -
13.00 Norsk: 
(Lite kl. rom): 
Dybdeprosjekt.  
Språkbok: s. 
108-111 
/Samf.: Se 1.t. 
tirs (Store kl.) 
Slutt kl.13.00         

Norsk: Se tirs 
3.økt (Store 
kl.rom) /Engelsk: 
(Lite kl. rom) Se 
1. t. tirsdag. 
 

Samfunnsfag: 
Trøndelag s. 128-
131. Landsdeler i 
Norge. 
 

Logg: Se 
4.time/Norsk: 
Språkbok s. 
112-113 
Ordklasser; 
Dybdeprosjekt; 
Substantiv 

 

 

13.00-
13.15 

Friminutt   Friminutt Friminutt Friminutt 

13.15-
14.30 
  

13.15-13.30 Fys. fos. 
13.30-14.30 Norsk: 
s. 104-
107.(Språkbok) 
Dybdeprosjekt: 
Ordklasser;  

 Musikk 
 

Fys fos. Gym: 
Basket (Store 
kl.rom) inne. Husk 
gymtøy  
(Lille rom) Trafikk 
(Teori) 

Norsk: se 
3.t/Logg. 
Forberede 
samtaletime 
etter påske 
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MÅL: 

Norsk 
 

Jeg kan forklare hva et substantiv er. 

Jeg kan bøye et substantiv i entall og flertall.  

Engelsk What do you do in your free time? (Hva gjør du i fritiden?) 

How often do you eat out? (Hvor ofte spiser du ute (på restaurant))? 

Matematikk Jeg kan gangetabellen fra 1-10.  
Jeg kan vise at brøker er likeverdig. 
Jeg kan forskjellen på teller og nevner.  
Jeg kan utvide en brøk ved å multiplisere teller og nevner med samme tall.  

Sosialt mål Jeg kan bidra positivt i lek med andre. 

Diktat: en drage- dragen- drager- dragene 
et troll- trollet- troll- trollene 
ei dør- døra- dører- dørene 

Lekser 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Matematikk: 
Multi 5B: Side 50. oppg. 
6.29  
Hvor stor del er 
fargelagt? Skriv både 
som blandet tall og som 
uekte brøk.  
 
Engelsk: Les arket “Let´s 
talk about you”. Gjør 
ferdig intervjuet av 
medelev.  Øv på ukas 
mål. 
 
Norsk: Les s.126-127 
om Villmarksliv i 
Zeppelin lesebok. Før 
du leser, leser du 
oppgaven under bildet 
s. 126 og svarer på den 
muntlig. 
 
 

Matematikk:  
Multi 5B: Side 50. Oppg. 
6.31.  
Hvor lang togbane kan 
hun lage? Tegn en 
tallinje som eks. i boka 
og merk av tallene for b 
og c. 
 
Norsk: Les godt på 
resten av teksten om 
Villmarksliv s. 128-129 
Zeppelin lesebok. Gjør 
oppg. 5 s. 129 muntlig  
 
Engelsk: Øv på 
fremføring av intervju. 
Øv på ukas mål. 
 
 
  
 
 

Matematikk: 
Multi: 5B: Side 
53.  
Oppg. 6.40. 
(Hvilke av 
brøkene er like 
store? Er lik en 
hel? Har teller 
som er mindre 
enn nevneren? 
Hvilke brøk blir 
en hel hvis du 
legger dem 
sammen?) 
 
Norsk: Skriv 
oppskriften på 
en matrett du 
liker veldig godt i 
norsk kladdebok. 
 
Engelsk: Øv på 
fremføring av 
intervju. Les på 
ukas mål. 
Husk gymtøy! 
(Store kl.rom) 

Engelsk: Øv på 
ukas mål. 
 
Naturfag: Les godt 
på teksten side 
137 i Gaia. Les 
forklaring på 
begrepet rotere 
og rotasjon s. 136 
 

Øv godt på 

diktaten! 

 

        



 

 

Ditt barn er voksen i 2025! 

• Kom og hør om endring i verden og endringer i skolehverdagen for ditt barn! 

Til alle foresatte ved barneskolene, foresatte til skolestartere høsten 

2019 og ungdomsskolene i Færder kommune! 

Alle skolene i Norge får nye føringer fra høsten 2020 som vil endre 

hva som skal læres, og hvordan man lærer på skolen. Føringene er en 

naturlig følge av at verden, arbeidsplasser, måten vi samarbeider på 

og måter vi løser problemer er endret. Forandring skjer i stadig 

raskere tempo; Hva betyr dette for skolehverdagen til ditt barn? 

Vi oppfordrer alle til komme da arrangementet er ment som et ledd i 

den viktige dialogen mellom skole og hjem. Derfor kommer denne 

invitasjonen tidlig, slik at du kan sette av tiden. 

Velkommen til Nøtterøy kulturhus for å høre mer om dette og spille 

inn dine tanker (via telefon)! 

Tid: 9. april, kl. 18.00-19.30? 

Innlegg ved: Ann Kristin Johansen, prosjektleder for fagfornyelsen i 

Færder, Yngve Lindvig, veileder for Færderskolene i dette arbeidet 

Med vennlig hilsen Kjell Jensen, virksomhetsledere for Færderskolene.   


