
Hei 5.trinn! 

Vi synes det var veldig fint å møte alle elevene på Teams så vi fortsetter med det. Hvis det er noen av dere som har behov for å 

bytte en pc eller en bok så kan dere gjøre det på onsdag mellom 11.00 og 13.00. Da kan en av oss lærerne hjelpe dere med det. 

Denne uka blir litt kortere, siden det er 1.mai på fredag. Elevene følger vanlig plan, men viktig å huske på dette:  

• Mandag: Klassemøte kl: 09.00. 

• Onsdag: Tverrfaglig dag i fagene krle, norsk og kunst og håndverk. Info om dagen blir lagt ut på Teams. 

• Torsdag: Gruppeundervisning på Teams. Grupper og tidspunkter blir lagt ut på Teams. Vi legger også ut Kahoot       

 

 

Vi ønsker dere en fin uke! 

 

Hilsen lærerne på 5.trinn 

Lina, (Lina.Hvaal.Samuelsen@faerder.kommune.no) 

Kjersti, (Kjersti.Blaadammen@faerder.kommune.no) 

Silje, (Silje.Jorde@faerder.kommune.no) 

Martine, (Martine.Gran.Wang@faerder.kommune.no) 

Karin, (Karin.Aune.Fredriksen@faerder.kommune.no) 
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Uke 18 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Økt 1  
 
HUSK: Klassemøte kl. 09.00! 
 
Matte:  
Multi smartøving 15 minutter 
 
Multi 5b side 30 og 31, gjør oppgave: 1, 2, 
3, 4 og 5. Skriv i den nye 
mattekladdeboken din.  
 
 

Norsk:  
Kaleido grunnbok B: 
Les s. 84 og 85. Svar på oppgave 6 og 7 s. 
85 i skriveboka. 
 
 

Relemo:  
Nivå 40: Lange Lene og Hjørdis. Velg: 30 
sekunder og 3 ganger.  

 
 

Supernytt: 
Se dagens Supernytt på Nrk super.  
  

Økt 1  
 

Matte:  
Multi 5B side 31: Gjør oppgave: 6, 7, 8 og 9 
Side: 32, oppgave: 5.57 og 5.58. Skriv i den 
nye mattekladdeboken din. 

 
Norsk:  
Kaleido grunnbok B: 

Les s. 86 og 87. Svar på oppgave 1 og 2 s. 86 i 

skriveboka.  

 

Relemo: 

Nivå 40: Lange Lene hjemme hos trollet. Velg: 
30 sekunder og 3 ganger.  

 

 

 

Supernytt: 
Se dagens Supernytt på Nrk super.  
  

Økt 1  
 

Tverrfaglig dag!  
1. Trykk øverst til 

høyre på filer inne 
på Teams.  

2. Velg mappen 
«Tverrfaglig dag» 

3. Der skal oppgaven 
ligge. Denne 
oppgaven skal du 
jobbe med i hele 

dag        
 
 
 
  

 
 
 
 

  

Økt 1  
 

Matte:   
 
Multi smartøving 15 minutter 
 
Multi 5B side 32, oppgave: 5.59, 5.60, 5.61, 5.62 og 
5.63 
 

Norsk:  

HUSK: I dag skal dere ha 
gruppeundervisning i Teams.  

Før vi skal møtes der må du tenke igjennom hva du 
mener om gym i skolen, og hvorfor man bør bruke 
sykkelhjelm.  
 
 

Supernytt: 
Se dagens Supernytt på Nrk super.  
 
 

HUSK: Kahoot!  

 
 

 
 

  

Fysisk aktivitet: 
Se egen plan 

  

Fysisk aktivitet: 
Gå fem ganger rundt huset og ta tiden. Gjør 
det en gang til uten å følge med på klokka, og 
prøv å kom på akkurat lik tid.  
 

 
 
  

 
Fysisk aktivitet: 
Se egen plan 
  

 



Økt 2 
 

Engelsk:  Velg mellom 1,2 og 3. 

 

1. Skriv et «fem linjer dikt» på 

engelsk. Oppskriften finner 

du i Quest tekstbok s. 109. 

Start med å lese diktet 

«Winter» først. Du velger 

et av substantivene 

(nouns) nederst på siden 

og fyller inn slik oppskriften 

i de grønne kolonnene 

viser. Finn et passende 

bilde på internett eller tegn 

en passende tegning til 

diktet. Noter ned hvilke 

adjektiver du brukte. Send 

alt til Martine i teams chat. 

2. Skriv en tekst om en valgfri 

kjent person på engelsk. 

Dette kan være 

eksempelvis kjente 

innenfor sport, artister osv. 

Bruk internett for å finne 

informasjon. Skriv ½ - 1 

side på engelsk. Ta gjerne 

med et bilde av personen. 

Send det til Martine i 

Teams chat. 

3. Lytt/ Les en av bøkene på 

denne linken: 

https://skole.salaby.no/5-

7/engelsk/library1 . Skriv et 

lite sammendrag på 

engelsk om hva boken 

Økt 2  
 
 

Krle: 
I vivo: les s. 172-175.  
Gjør oppgavene 12, 13, 17 og 19 under 
“husker du dette”-oppgavene på s. 178. Du 
må gjerne gjøre alle oppgavene fra 12-19 hvis 
du ønsker.  
 
 Hvis det er vanskelig å lese teksten, kan du gå 
inn på denne linken og få boka elektronisk. 
Her kan du trykke på teksten og få den lest 
for deg. Logg inn med feide, åpne vivo 
smartbok, bla deg til riktig side. 
https://www.gyldendal.no/grs/Vivo/5-7/Vivo-
5-7-Smartbok 
 

  

 

Økt 2   
Norsk: 
Kaleido tekstbok: 
Les s. 208. Svar på oppgave 2, 3 og 4 s. 209.  
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handler om. ½ - 1 side. Få 

med tittel, forfatter og 

handling. Gjerne om du 

likte/ likte ikke boken og 

hvorfor. Se gjerne oppskrift 

for «book Review» i Quest 

tekstbok s. 124- 125. Se 

også på eksempelteksten 

på s. 125. Send 

sammendraget til Martine i 

Teams chat. 

 
 
 
 

 
 
 
     

Lesestund  
Les 30 min i selvvalgt lesebok, avis, 
tegneserie eller lytt til lydbok  

Lesestund  
Les 30 min i selvvalgt lesebok, avis, 
tegneserie eller lytt til lydbok  

 
Lesestund  
Les 30 min i selvvalgt lesebok, avis, tegneserie 
eller lytt til lydbok  

 

 

 

 

 

 



Kroppsøving uke 17 – 5.trinn 
 

Denne uken skal dere gjøre to ulike økter. Dere skal gjøre gymbingo (s. 1) på 

mandag og aktivitetsbingo med terning (vedlegg s.2) på torsdag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• I denne økten trenger du en terning.  

• Først varmer du opp ved å gå fort eller jogge en liten tur på 15 minutter. 

• Så skal du trille terning og gjøre det som står på arket. For eksempel: triller 

du terning  og får 4, skal du kjøre push ups 5 ganger. Så triller du terningen 

på nytt igjen. Du holder på i 15 minutter. Du kan også gjøre det med en 

partner, for eksempel mamma, pappa eller søsken. Da triller dere 

annenhver gang og har pause mens den ene gjør øvelsen. Da holder dere på 

i 20 minutter.  

 

 

 

 

 

 

 


