
Hei 5.trinn 
 
Vi gleder oss til å se dere alle igjen her på skolen! 
Timeplanen blir mye endret, så det er viktig å følge med på hva som står 
av info på de ulike dagene. Det blir endel uteskole fremover med ulike 
tverrfaglige opplegg. Vi legger også opp til mye sosialt denne uka.  
 

• Vi legger opp til at kohortene blir klassevis (a, b og c) hele uka. Det 
betyr at klassene ikke kan omgås på tvers av hverandre. 
Kontaktlærere følger sin klasse gjennom uka.  

• Elevene må ha med eget pennal, drikkeflaske og matpakke hver dag.  

• Det er viktig at elevene ikke kommer samlet i store grupper på vei til og fra skolen.  

• Elevene må ha skiftetøy i en pose i garderoben.  

• Leksehjelp utgår inntil videre.  

• Det er viktig at bøker, utlånte skolepc’er og ladere blir tatt med tilbake til skolen på tirsdag.  
 



            

         

        5. trinn – Lekser og læringsmål uke 20   Navn: 
 

Læringsmål 
Norsk: Jeg kan forklare hva et argument er.  
Matte: Jeg kan plassere brøk på en tallinje.  

Engelsk:  

Sosialt mål: Jeg viser hensyn til andre og holder avstand. 

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag ukelekser 
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  Kaleido tekstbok: Les s. 201 – 
205. Svar på 3 av oppgavene på s. 
205 i norsk skrivebok.  
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 Multi smartøving  
20 min 

Multi smartøving  
20 min 

Multi smartøving  
20 min 
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   Gjør 1 eller 2: 
1.Arket «All about me» som dere får 
utdelt på skolen. Fyll inn de tomme 
linjene hvor det står under om det 
skal være sted, navn, verb, 
substantiv (noun) osv. Når alt er fylt 
inn leser du hele teksten. Oversett 
den. Hva handler den om? Les den 
gjentatte ganger. Prøv å les den for 
noen andre også.  
2: Lytt/les en av tekstene på denne 

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

7/engelsk/library1 
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 Les eller bli lest for, 20 
minutter i egen bok. 
 

Les eller bli lest for, 20 
minutter i egen bok. 
 

Les eller bli lest for, 20 
minutter i egen bok. 

Sjekk været! Ta med 
passende tøy for dagens 
aktiviteter.  

https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/library1
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/library1


 

                   

                   

 

 

 

Ukeoversikt  
Økt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
09.00-10.30 

 
Hjemmeskole 
 
se egen dagsplan 

Oppstart skole klokken 09.00. 
Dere må komme nærmest 
mulig klokken 09.00. Ikke så 
mye før tiden. Dette fordi vi må 
unngå flokker i skolegården.  
 
Vi møtes i skolegården før vi 
stiller opp klassevis utenfor. 
Husk at dere ikke kan blande 
dere trinnvis.  
 
Vi går gjennom regler, rutiner 
og hygiene.  

Oppstilling ute 
Regler og rutiner 
Gjennomgang av dagen 
 
 

Tur til Rosanes 
badestrand. Oppmøte 
klokken 09.00 
 
Vi møtes klassevis. Husk at 
dere ikke skal sykle mange 
sammen. Dere må holde 
dere klassevis.  
 
Ta med nok mat og drikke. 
Klær etter vær. 
 
Vi skal ha ulike stasjoner 
med natursti, matte og 
norsk.  
 
Vi avslutter dagen på 
Rosanes klokken 13.30.   

Oppstilling ute 
Regler og rutiner 
Gjennomgang av dagen 
 
 

Matte  
 

Matte 

Friminutt    

2.økt 
10.45-11.45 

Lek i klasserommet  Norsk  K&H - Klassevis 

11.45-12.00 
 

Spisepause Spisepause Vi tar lunsjen ute i skogen i 
dag, klassevis. Etterpå kjører 

vi utebingo. Vi avslutter 
dagen klokken 13.00 

 
Ferdig 13.00 

12.00-12.30  Storefri Storefri 

3.økt 
12.30-13.30 

Arrangert lek ute 
 
Ferdig: 13.30 

Utegym  
 
Ferdig: 13.30 

 

 
 


