
 5. trinn uke 37 

  

Informasjon:  

Vi er i full gang med temaet «Hvem bestemmer?» her på 5. trinn. Elevene har blant 

annet arbeidet med aktuelle avisartikler fra Aftenposten Junior og blitt kjent med de ulike 

politiske partiene i Færder kommune. Torsdag forrige uke fikk elevene delta i Barnas 

valg. 

Denne uken gjennomfører vi Spekterundersøkelsen her på 5.trinn. 

Trinnet skal gjennomføre kartleggingsundersøkelsen «Spekter» som bl.a. undersøker 

elevenes trivsel og læringsmiljø. For mer info se link: 

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/spekter-

kartleggingsverktoy/informasjon-til-foresatte/?s=22823 

I ukene frem mot høstferien skal elevene også gjennomføre nasjonale prøver i lesing, 

regning og engelsk. (Les mer om engelsk under øveordene.) 

Vi begynner med prøven i regning allerede nå på torsdag. Alle prøvene gjennomføres 

digitalt. De som tilhører garderobe 1, tar prøven på torsdag, mens de som tilhører 

garderobe 2 tar den på fredag.  

  
Lekser i:  

  Til fredag  
     

Lesing   

  

Les teksten om Ville Pernille i Rødt hefte. 

Gjør oppgavearkene som hører til teksten. 
 

  
 Regning  

 Øv på nasjonale prøver i regning på nett 
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-

tidligere-nasjonale-prover/5.-
trinn/regning/bokmal/?path=cefglhgcefglhdcefglhl 

 
Engelsk 

Øv på øveordene  

(=Lese for å forstå. Du trenger ikke å kunne skrive dem!) 

  

HUSK 

 

Gymtøy på tirsdag  

  
 

Ukas ord og uttrykk:  
 

Kommunevalg 

Fanesak 

Motto 

Logo

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/spekter-kartleggingsverktoy/informasjon-til-foresatte/?s=22823
https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/spekter-kartleggingsverktoy/informasjon-til-foresatte/?s=22823
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/bokmal/?path=cefglhgcefglhdcefglhl
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/bokmal/?path=cefglhgcefglhdcefglhl
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/5.-trinn/regning/bokmal/?path=cefglhgcefglhdcefglhl


 

Engelsk: Øv på å forstå uttrykkene.  

English  Norwegian 

Put the item in the correct place  

Click and drag 

Read the sentence 

Click on the correct answer 

What is true / false about…  

Set the clock to the correct time 

Click on the name of the person who 
could be speaking  

Sett gjenstanden på riktig sted  

Klikk og dra 

Les setningen 

Klikk på det riktige svaret 

Hva er sant / usant om… 

Still klokka på riktig tid 

Klikk på navnet til personen som sier dette 

Til de voksne: Nasjonal prøve i engelsk kan virke overveldende, men det er meningen at bare 

noen få elever skal klare alle oppgavene. Jobb gjerne litt med denne eksempelprøven  fra udir.no. 

(Den er lang, så dere trenger ikke å løse hele prøven. Hopp litt framover så dere får sett på flere 

typer oppgaver.) 

Snakk om hvilke «triks» man kan bruke for å forstå hovedinnholdet i en tekst, selv om man ikke 

kjenner alle ordene. 

 
Timeplan uke: 37 

  

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

                              

08.30-
09.45  SAM  MA  K/H  GYM  NO  ENG  K/H  NO  KRLE  Tema  SAM  NO  MA  

09.45-
10.05  friminutt  friminutt  friminutt  friminutt  friminutt  

10.05-
11.05  K/H  SAM  MA  ENG  GYM  NO  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  MA  K/H  SAM  NO  ENG  GYM  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  

  

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

www.oserodskole.no Tlf team 5: 40905632.  

Hilsen Team 5. 

https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=46528760&marketplaceId=624075&selectedLanguageId=1

