
Hei 5.trinn! 
 

Vi håper dere har hatt en strålende langhelg! 

• Fra tirsdag starter elevene på skolen 08.45. Vi minner om at de må komme nærmest mulig det tidspunktet.  

• På torsdag skal vi på sykkeltur til Fjærholmen. Det er fint om dere sjekker at syklene er i god stand før den dagen. 

Elevene møter opp ved gamle Grindløkka skole kl. 08.45, så sykler vi samlet derfra.  

• På fredag skal skolestarterne på besøk til skolen. Vi skal være faddere for de neste år, og skal ønske de velkommen 

med å synge «BliMe – sangen» for dem.  

 

Kontaktinfo: 

Lina Hvaal Samuelsen 5A: Lina.Hvaal.Samuelsen@faerder.kommune.no  

Kjersti Blaadammen 5B: Kjersti.Blaadammen@faerder.kommune.no  

Silje Jorde 5C: Silje.Jorde@faerder.kommune.no  

Karin Aune Fredriksen: Karin.Aune.Fredriksen@faerder.kommune.no  
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5. trinn – Lekser og læringsmål uke 23   Navn: 

 

 

 

 

Læringsmål 
Norsk: Jeg kan fortelle noen typiske kjennetegn ved noen dialekter.  
Matte: Jeg kan utvide en brøk. 

Engelsk: Jeg kan lese en tekst og gjenfortelle noe av innholdet. 

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

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag ukelekser 

N
o
rs

k
 

   Kaleido tekstbok: Les s. 214 
– 215. Svar på oppgave 1, 2 
og 3 s. 215 i norsk skrivebok.       

         

 

M
a
tt

e
 

   Matteark. Oppgavene gjøres 
i ruteboka.  
 
 
 
 

 

E
n

g
el
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   Les og gjør oppgaver på 

linken nedenfor som hører til 

teksten du har valgt. Velg 

nivå selv.  
https://skolenmin.cdu.no/_/5-

trinn/engelsk/read-

5d667c5c390c4e00291b4b30-

5d667c6c390c4e00291b4ec2-

5d667c6c390c4e00291b4eb3 

  

A
n

d
re

 

 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.  
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Ukeoversikt  
Økt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
08.45-10.30 

 

2. Pinsedag 
 
     Fri  

A: bibliotek og matte 
B: bibliotek og matte  
C: bibliotek og engelsk  

A/B/C: kartleggingsprøve  
 
 

Uteskole på 
Fjærholmen 
 
Oppmøte ved gamle 
Grindløkka skole 
klokken 08.45. Vi sykler 
samlet klassevis til 
Fjærholmen. Husk 
hjelm, nok drikke, klær 
etter vær og godt med 
mat.  
 
Vi sykler klassevis 
tilbake klokken 12.45.  

A/B/C: norsk og matte 
 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  

2.økt 
10.45-11.45 

A: norsk  
B: engelsk 
C: norsk  

A: engelsk  
B: norsk  
C: matte  

A/B/C: naturfag  

11.45-12.00 
 

Spisepause Spisepause Uteskole  
 
Ferdig 13.00 12.00-12.30  Storefri Storefri 

3.økt 
12.30-13.30 

Uteskole  
 
Ferdig: 13.30 

uteskole 

 

 
 


