
 5. trinn uke 47 
 

Informasjon: 

Vi fortsetter med utviklingssamtaler i basen. Vel møtt! 

Onsdag denne uken gjennomfører vi elevundersøkelsen her 

på 5.trinn. Undersøkelsen gjennomføres digitalt og er 

anonym. Info om undersøkelsen ligger på skolens 

hjemmeside. 

Vi starter opp med nytt tema i uke 48. Dette har vi gitt tittelen 

“Kostbart søppel”. I forbindelse med dette tar vi frem 

sytøyet. Elevene skal få muligheten til å reparere hullete klær 

og kosedyr i systua vår mandag 25.november. 

Fint om elevene tar med seg det de ønsker å reparere 

allerede i denne uken. 

DKS: Animasjon (mandag og tirsdag): Morten er 10 år og 

bor hos en slem tante. Faren er kaptein på en båt og 

nesten aldri hjemme. Morten føler seg ensom og drømmer 

om å være kaptein på sin egen båt. Han bygger en lekebåt 

og ved hjelp av en krympemaskin blir han kaptein på sitt 

eget skip. 

Ukas mål:  

Norsk: Jeg kan bruke reglene for bruk 

av dobbel konsonant. 

• Det er aldri to m-er i slutten av et 

ord. 

      (lam, tam, kam) 

• Det er dobbel konsonant etter kort 

vokallyd. 

      (klokke, potte, smokk) 

• Unntak: noen ord har ikke dobbel 

konsonant selv om vokallyden er 

kort. 

      (til, men, skal) 

Matte: Jeg kan løse matematiske 

problemer ved hjelp av modeller. 

Engelsk: Jeg kjenner noen engelske 

adjektiver og vet at vi kan gradbøye 

dem. 

Lekser til: 

 Til fredag 

Lesing 

 

Lese 30 minutter i valgfri bok. 

 

 

Skriving 

 

Oppgave på eget ark (dobbel konsonant) 

 

Regning 

 

Multi smart øving (47 minutter) 

Engelsk 

Black Folder: Week 47 – adjectives. 

Øv på øveordene. Bruk Quizlet! 

 



 

 

Engelske øveord:  

smaller than… = mindre enn... 

bigger than… = større enn… 

shorter than… = kortere enn… 

taller than…  = høyere enn… 

stronger than… = sterkere enn… 

faster than…  = raskere enn… 

 

 

 

 

 

Ukas timeplan:  

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

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

08.30-

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

09.45-

10.05 
friminutt friminutt friminutt friminutt friminutt 

10.05-

11.05 
DKS/NO/MA SAM GYM DKS KRLE K/H NO NA ENG MU MA SAM NO 

11.05-

11.25 
Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause 

11.25- 

11.45 
friminutt friminutt friminutt friminutt friminutt 

11.45- 

13.00 
DKS/NO/MA GYM ENG SAM NO KRLE K/H MU NA ENG NO MA SAM 

13.00-

13.15 
friminutt  friminutt friminutt friminutt 

13.15-

14.15 
Tema  

 

FYFO 
ENG MA NA Tema 
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A giraffe is…  
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