
 

 

5.trinn Ukeplan uke 15, 8.april-12.april 2019.             
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Påske 

• 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” 

• 10. april sykler vi til basketturnering i Hårkollhallen. Vi sykler 

fra skolen kl. 07.45. Ferdig ca. kl. 14. Vi sykler da til skolen. 

• Tirsdag 9.april: Ta med sykkelen din til skolen. Sjekk hjemme 

at alt er i orden på sykkelen; se baksiden av ukeplan. Husk 

hjelm. 

• Torsdag 11.april: Vi dekker langbord, smører mat og spiser 

lunsj sammen med hele klassen i 2. økt. Ingen matpakke. 

• Barnevernet kommer på klassebesøk til 5. trinn ila våren. 

Timeplan: 

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-

09.45 

Engelsk: (Stort 
rom): Songs+Stairs 
s. 137 
Naturfag: (lille rom)  
Rotasjon.  
Gaia s.138-141. 

Engelsk: (Stort 
rom):PC./Samf: 
(Lille kl.rom) Gaia 
s. Vestlandet og 
Sørlandet 

Vi sykler fra 
skolen til 
Hårkollhallen 
kl. kl. 07.45. 
Ta med deg en 
god matpakke   

Engelsk (lille):  
Songs+Stairs 
s.135 /Naturfag: 
(Stort kl. rom.) Se 
mandag 1. time 

Gym: 
sirkeltrening. 
Alle tar med 
gymtøy og 
dusjsaker. 

09.45-
10.00 

Friminutt Friminutt 

  

 Friminutt Friminutt 

10.00-
11.00 

Matte: 
Multi s. Brøk: s. 59-
60 

Matematikk: Multi 
5B: Side 61-62. 
Brøk. Addisjon og 
subtraksjon med 
ulike nevnere 

og drikke for 
hele dagen. 
Kle deg klar for 
å spille basket 
og husk 
innesko 

Rydde og ordne 
klasserom klart til 
å spise påskelunsj 
sammen               
ca 10.30-11.30 

Matematikk: 
Forberede 
utviklings-
samtalen.            
Spille spill s. 65 

11.00-
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  

12.00-12.15     
F.fos. 12.15 -13.00 
(Lillerom):Engelsk; 
se 1.t. /Samf.: Se 
1.t.  (Store kl)          

 Alle skal være 
med å spille. 
Gleder oss til 
en basketdag. 
Vi er ferdig ca 
kl 
14.00 og sykler 

Samfunnsfag: 
Østlandet. Gaia s. 
142-145 
 

Norsk: 

Tema: Vennskap 

Dele trinnet i 
jenter/gutter. 

13.00-
13.15 

Friminutt  Slutt kl. 13.00  Friminutt Friminutt 

13.15-
14.30 
  

13.15-13.30 Fys. 
fos. 13.30-14.30 
Norsk: s.120-
123(Språkbok) 

 samlet tilbake 
til skolen. 

Fys fos. 
Engelsk/Krle: 
Buddhismen 

Norsk: diktat, 
egenvurdering, 
logg 
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MÅL: 

Norsk 
 

Jeg kan bøye et verb i infinitiv, presens og preteritum.  

Engelsk I would like a ham sandwich, please. (Kan jeg få en skinkesandwich, er du snill). 

Here you are.( Vær så god). 

That will be £3. (Det koster 3 pund). 

Matematikk Jeg kan addere og subtrahere med ulike nevnere. 
Jeg kan gangetabellen fra 1-10.  

Sosialt mål Jeg kan se ting fra andres perspektiv og sette meg inn i hvordan de har det. 

Diktat: Å gå-går-gikk 
Å snuble- snubler-snublet 
Å falle-faller-falt 
Å spille-spiller-spilte 

Lekser 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Matematikk: 
Multi 5B: Side 60 
Oppgave 6.60 
(Nederste oppgave) 
 
Engelsk: les s. 137 med 
en voksen hjemme. NB! 
I UK bruker de £ (pund), 
ikke € (euro) som det 
står i teksten. Øv på 
ukas mål. 
 
Norsk: les s. 171 i 
leseboka. Der finner du 
fortidsform av verb (det 
som har skjedd før). 
Skriv ned de verbene du 
finner i kladdeboka. 

Matematikk:  
Multi 5B: Oppgave 11 
og 12 s. 67 
 
 
Norsk: les s. 172+173. 
Skriv ned substantiv og 
verb du ser på 
tegningen. 
 
Onsdag ligger 
skolebøkene dine 
hjemme, mens du er på 
Hårkollhallen. 
 
 
 
 
 
  
 
 

Matematikk: 
Multi: 5B: Side 
70. Oppgave 
6.87. (Øverste 
tekstoppgave) 
Hvor stor 
brøkdel av 
pizzaen var 
igjen? 
 
Engelsk: les s. 
137 om igjen. Øv 
på ukas mål. 
 

Engelsk: Øv på 
ukas mål. 
 
Øv godt på 

diktaten! 
 

Matematikk: 

Multi 5B: Side 71. 

Oppgave 6.89. Hvor 

stor brøkdel av 

flasken må Fibo 

helle over til 

Fiboline? Bruk 

modellen i boka. 

 

Syklene sjekkes i forhold til: ringeklokke, hvitt eller gult lys foran, forbrems og bakbrems, 

refleks på pedaler, rød refleks/rødt lys bak. Hjelm. 

God påskeferie ønskes alle i 5.trinn! 🙂  

 



 

 

 

 

 

 

Ditt barn er voksen i 2025! 

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

Til alle foresatte til skolestartere høsten 2019, foresatte ved 

barneskolene, og foresatte ved ungdomsskolene i Færder kommune! 

Grunnskoler og videregående skoler 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 og din ungdom? 

Arrangementet er et ledd i den viktige dialogen mellom skole og hjem. 

Derfor er alle hjertelig velkommen til Nøtterøy kulturhus for å høre 

mer om dette, og spille inn dine tanker (via telefon)! Dere får også 

treffe ny kommunaldirektør Hilde Schjerven. 

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.  

 


