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Hei 5.trinn! 

Vi ser at dere er utrolig flinke til å jobbe hjemme, og det er så inspirerende å se hva dere lager på de tverrfaglige dagene. Vi ønsker 

å møte elevene enda mer på Teams, så det blir nå klassemøter både på mandager og fredager i tillegg til gruppeundervisning. 

Uken blir da slik: 

Mandag: Klassemøte kl. 09.00 

Tirsdag: Gruppeundervisning (tider og grupper ser dere på Teams) 

Onsdag: Tverrfaglig dag i fagene naturfag, norsk og samfunnsfag.  

Fredag: Klassemøte kl. 09.00 og 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 19 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Økt 1  
 
HUSK: Klassemøte kl. 09.00! 
 
Matte:  
Logg inn med feidepassord på campus 
inkrement for å se film om brøk.  
https://campus.inkrement.no/90530/236
5710  
Velg «11. Brøk» → «11.1.Brøk-del av en 
hel». Se ferdig video og gjør oppgavene 
til.  
 
Multi 5b, side 39. Gjør oppgave 6.1 og 6.2 
i skriveboken din.  
 

Norsk:  
Les s. 210 i Kaleido tekstbok. Svar på 
oppgave 2 og 4 i den lilla skriveboka.  
 

Relemo:  
Nivå 40: Lange Lene er skikkelig sinna. 
Velg: 30 sekunder og 3 ganger.  

 
 

Supernytt: 
Se dagens Supernytt på Nrk super.  
  

Økt 1  
 

Matte:  
Logg inn med feidepassord på campus 
inkrement for å se film om brøk.   
https://campus.inkrement.no/817607/23817
94 
Velg «11. Brøk» → «11.2.Brøk-del av en 
mengde». Se ferdig video og gjør oppgavene 
til.  
 
Multi 5b, side 41. Gjør oppgave 6.4, 6.5 og 6.6  
i skriveboken din.  

 
Norsk:  

HUSK: I dag skal dere ha 
gruppeundervisning i Teams.  

Før timen må du lese s. 95 i Kaleido 

grunnbok B. 

 

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        
 
 

Supernytt: 
Se dagens Supernytt på Nrk super.  
 
  

 
 
 
 

  

Økt 1  
 

Matte:   
Multi smartøving i 15 min.  
 
Multi 5b, side 43. Gjør oppgave 6.9 og 6.10 i 
skriveboken din.  
 

Norsk:  
Nå skal du skrive en argumenterende tekst. Du skal 
tenke at du skal skrive teksten til rektor.  
Du kan velge om du vil skrive om: 

• Bør man heller ha en time mer skole og 
ikke ha lekser? 

• Bør norske skoler ha gratis lunsj? 

• Bør elevene ha mer gym i skolen? 

• Bør det være lov å ha tyggegummi på 
skolen? 

 
Du skal skrive i word-dokumentet som du har fått av 
læreren på Teams. Send den ferdige teksten din til 
læreren din på mail eller i chat.  
 

Supernytt: 
Se dagens Supernytt på Nrk super.  
 
  

Økt 1 
 
HUSK: Klassemøte kl. 09.00! 

 
Matte: 
Multi smartøving i 20 min.  
 
Multi 5b, side 40. Gjør oppgave 6.3.  
 
 
 
 

Relemo: 

Nivå 40: Lange Lene er sjuk. Velg: 30 sekunder og 

3 ganger.  

 
 
Engelsk:  

Velg mellom oppgave 1, 2 eller 3: 

1.Gjør oppgave 1 på linken under. Når du 

har koblet ord til tegninger, skriver du 

setninger med hvert av ordene i. Eksempel: 

 «biscuits»: “I like to eat biscuits” eller  

“Last year I sold biscuits to collect money”.  

2. Gjør oppgave 1, 2 og 3 på linken. 

3. Gjør alle oppgavene på linken. På 

oppgave 4 skriver du minimum ½ -1 side på 

word eller i hjemmeskoleboken.    

Link: 

https://campus.inkrement.no/90530/2365710
https://campus.inkrement.no/90530/2365710
https://campus.inkrement.no/817607/2381794
https://campus.inkrement.no/817607/2381794
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https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

sites/kids/files/attachment/reading-

practice-helping-others-worksheet.pdf 

 
 
 
 

HUSK: Kahoot! 
 
 

 
  

Fysisk aktivitet: 
Se egen plan 

  

 
 
 

 
 
  

 
Fysisk aktivitet: 
Se egen plan  

 

Økt 2 
 

Engelsk:  Under planen er det et bilde 

av hvordan man vasker hender (s.5). 

Det er seks bilder som du skal skrive 

noe til. Gjør a eller b.  

a) Skriv en passende setning til hvert 

bilde. 

b)Skriv passende tekst/flere 

setninger  til hvert bilde. (min. 5 

setninger) 

 

Økt 2  
 
Praktisk matte: 

Samle de som er hjemme, og sett dere 
på gulvet. Be 1 person reise seg.  

- Hvor stor brøkdel av dere har 
reist seg?  

- Hvor stor brøkdel er det nå 
som sitter? 

- Hva blir brøken om alle reiser 
seg? 

Eks: er det fire mennesker hjemme og 1 
reiser seg, blir brøkdelen ¼  
 
 
 
 

 

Økt 2   
 
Praktisk matte: 
Multi 5b, side 43. Gjør oppgave 6.11.Ta bilde av 
arkene du klipper, bretter og fargelegger og send til 

oss i teams        
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Eksempel på det første bilde: 

«rinse hands before using soap”. 

Lag egne setninger. Bruk gjerne ord 

fra denne ordlisten: 

Soap- såpe 

Palm- håndflate 

Fingers interlaced- fingrene flettet 

sammen 

Thumbs- tomler 

Fingernails- negler 

Wrists- håndledd 

Rinse- skylle 

Dry- tørke 

     

 
Naturfag: Gaia naturfagsbok. Les side 20 
og 21. Du kan høre på lydboken via 
denne. Linken: 
https://bok2.smartbok.no/reader/smart
bok-
reader/?usertoken=MTA0NjkyOjE6TGluY
SBIdmFhbCBTYW11ZWxzZW46MjpjbGllb
nQ3NTY6NzU2OjExNjAxNDM6MDoxNTg
4MTYxMTA1NDM5OmV1OkxU&bookID=
65300 
  

 

 

 

 

https://bok2.smartbok.no/reader/smartbok-reader/?usertoken=MTA0NjkyOjE6TGluYSBIdmFhbCBTYW11ZWxzZW46MjpjbGllbnQ3NTY6NzU2OjExNjAxNDM6MDoxNTg4MTYxMTA1NDM5OmV1OkxU&bookID=65300
https://bok2.smartbok.no/reader/smartbok-reader/?usertoken=MTA0NjkyOjE6TGluYSBIdmFhbCBTYW11ZWxzZW46MjpjbGllbnQ3NTY6NzU2OjExNjAxNDM6MDoxNTg4MTYxMTA1NDM5OmV1OkxU&bookID=65300
https://bok2.smartbok.no/reader/smartbok-reader/?usertoken=MTA0NjkyOjE6TGluYSBIdmFhbCBTYW11ZWxzZW46MjpjbGllbnQ3NTY6NzU2OjExNjAxNDM6MDoxNTg4MTYxMTA1NDM5OmV1OkxU&bookID=65300
https://bok2.smartbok.no/reader/smartbok-reader/?usertoken=MTA0NjkyOjE6TGluYSBIdmFhbCBTYW11ZWxzZW46MjpjbGllbnQ3NTY6NzU2OjExNjAxNDM6MDoxNTg4MTYxMTA1NDM5OmV1OkxU&bookID=65300
https://bok2.smartbok.no/reader/smartbok-reader/?usertoken=MTA0NjkyOjE6TGluYSBIdmFhbCBTYW11ZWxzZW46MjpjbGllbnQ3NTY6NzU2OjExNjAxNDM6MDoxNTg4MTYxMTA1NDM5OmV1OkxU&bookID=65300
https://bok2.smartbok.no/reader/smartbok-reader/?usertoken=MTA0NjkyOjE6TGluYSBIdmFhbCBTYW11ZWxzZW46MjpjbGllbnQ3NTY6NzU2OjExNjAxNDM6MDoxNTg4MTYxMTA1NDM5OmV1OkxU&bookID=65300
https://bok2.smartbok.no/reader/smartbok-reader/?usertoken=MTA0NjkyOjE6TGluYSBIdmFhbCBTYW11ZWxzZW46MjpjbGllbnQ3NTY6NzU2OjExNjAxNDM6MDoxNTg4MTYxMTA1NDM5OmV1OkxU&bookID=65300
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Kroppsøving 5.trinn uke 19 

  
Denne uken skal du gjøre denne gymbingoen to ganger.  

På mandag skal du stave navnet ditt og gjøre øvelsene til bokstavene. Er navnet ditt 

kort og du ønsker litt mer utfordring, så staver du for eksempel etternavnet ditt eller 

noen andre navn i familien.  

På torsdag staver du navnet på en kjendis, og gjør øvelsene til bokstavene i navnet. 
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