
 5. trinn uke 6 
 

Informasjon: 

Husk gymtøy og sko på tirsdag. Om det er vanskelig å huske 

gymtøy kan det være lurt å ta med dette allerede på mandag. 

Vi har laget vårt eget allrom som har fått navnet «Negloteket.» Dere 

kan selv spørre elevene hvorfor      . Rommet er møblert som et 

bibliotek med bord, spill og bøker. Dette skal være et sosialt og godt 

sted å være.  

Det er mange som liker å spille Sjakk i Negloteket. Om det er noen 

som har brett til overs er vi veldig takknemlige for det😊  

Vi ønsker å ha et sosialt fokus i spisepausene og har åpnet opp for 

«skravlespis» på tvers av rommene. Dette har vært veldig hyggelig. 

Vi har fokus på elevmedvirkning, og elevene har fått i oppgave å 

planlegge og gjennomføre en gymtime.  

Husk skoledagen slutter kl. 13:00 på fredag. 

Ukas fokus: Folkehelse og livsmestring, «Et godt sted å være.» 

Vi snakker mye om hva det vil si å være en god venn og 

klassekamerat, og følger serien “Vennskap” på NRK-super.  

Ukas mål:  

Norsk: Jeg kan planlegge og 

gjennomføre et intervju 

Matte: Jeg kan addere og 

subtrahere med desimaltall. 

Engelsk: Jeg kan finne 

substantiv, verb og adjektiv i en 

engelsk tekst, og sortere dem  

Til de voksne: Hjelp eleven å 

finne ei passende engelsk bok på 

Oxford Owl. Info om dette på 

neste side. 

 

Lekser: 

 Til torsdag 

 

Lesing 

 

Les «Smarte Ted» minimum to ganger. 

 

Skriving 

 

Oppgaver til Smarte Ted 

 

Regning 

 

Multi Smart Øving 48 minutter 

Engelsk 
Ukelekse: Les 20-30 minutter på Oxford Owl      (Se viktig info på neste side!) 
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Om engelsk leselekse på Oxford Owl: 

https://www.oxfordowl.co.uk/ 

Oxford Owl er et nettsted der man (gratis) kan logge seg inn for å lese og lytte til engelske bøker. 

Bøkene har forskjellige nivåer, der 1 er det letteste.  

Du logger deg inn i en «klasse-bokhylle» ved å klikke på en knapp øverst på siden. Knappen ser 

slik ut:   

 

   Logg inn, og da kommer du hit:  

Klikk på «My Bookshelf» og utforsk bøkene! Prøv å 

finne ut hvilket nivå som passer for deg. 

 

A-gruppa logger seg inn med brukernavnet Oserød-09a, B-gruppa Oserød-09b, C-gruppa 

Oserød-09c. Alle har det samme passordet: read 

Eksempel på lekse for ei uke: Velg Series + Traditional tales + «East of the Sun, West of the 

Moon». Les kapittel 1 og 2.   

Les så mye du orker i løpet av uka, men til sammen minst 20 minutter. Happy reading! 

 

  

Timeplan uke 5 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

A B C A B C A B C A B C A B C 

08.30-

09.45 
Norsk ENG Tema GYM K/H NO Tema Tema SAM Tema MA 

09.45-

10.05 
friminutt friminutt friminutt friminutt friminutt 

10.05-

11.05 
A-plan Tema GYM ENG Tema K/H NO NA ENG MU MA SAM Tema 

11.05-

11.25 
Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.25- 

11.45 
friminutt friminutt friminutt friminutt friminutt 

11.45- 

13.00 
Tema, K&H GYM ENG Tema NO Tema K/H MU NA ENG Tema MA SAM 

13.00-

13.15 
friminutt  friminutt friminutt 

 

13.15-

14.15 
Tema, K&H  

 

FYFO 

ENG MA NA 

Skole SMS: Send SMS til 59444202 «5 Per er syk i dag hilsen Kari» 

www.oserodskole.no                                         Tlf team 5: 40905632 

Hilsen Team 5.  
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