
Hei 5.trinn! 
 

Håper dere har hatt en fin helg, og at dere er klare for de to siste ukene på skolen før en velfortjent ferie.  

Denne uken blir ganske vanlig. Vi fortsetter med en blanding av skoleaktiviteter/undervisning ute og inne.  

• Vi minner om at vi starter 08.45 om morgenen.  

• Onsdag sykler vi til Hella samlet fra skolen klokken 08.45 (oppmøte på skolen). Vi sykler felles hjemover klokken 

12.45. Husk klær etter vær, godt med mat og drikke. Det blir også mulighet for bading om været tilsier det.  

• Utegym på tirsdag, elevene stiller på skolen i gymtøy. Det blir ikke mulighet for dusjing etter gymtimen.  

 

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 24   Navn: 

 

 

 

Læringsmål 
Norsk: Jeg kan gi eksempler på ulike dialekter.  
Matte: Jeg kan legge sammen og trekke fra med brøker med samme nevner. 
Engelsk: Jeg kan lytte, forstå og gjøre meg forstått muntlig  

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

til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag ukelekser 

N
o
rs

k
 

   Fortelling: Du skal skrive en fortelling i 

arbeidsboken din. Fortellingen skal 

være på minst en side.  

Fortellingen skal inneholde disse 

ordene:  

Brus, diamant, svart, kloakksystem, 

knirke, kryp, sommer, mystisk, 

Nintendo, dyrehage, hyssing 

 

M
a
t
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   Multi smart øving i 60 
minutter. 

 

E
n
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   Ark:  «Say no to bullying».  

Velg mellom 1, 2 eller 3: 

1. Gjør oppg. 1 og 3 på leksearket. På oppg. 

3 velger du om du leser alle tre avsnittene 

eller mindre. Søk opp «bullying» på google 

translate. Søk også opp andre ord du ikke 

kjenner til fra leksearket. 

2. Gjør oppg. 1, 2 og 3 på arket.  

3. Gjør oppg. 1, 2, 3 og 4 på leksearket.  

NB! På oppgave 3 leser du teksten og 

oversetter muntlig. Deretter lager du en 

liste på minst 10 ord som du ikke kunne fra 

før. Finn ut hva disse betyr ved å bruke 

google translate. Skriv ned oversettelsen. 

Dersom du kan alle ordene, velger du ut de 

mest utfordrende ordene. 

  

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.  



 

 

Ukeoversikt  
Økt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
08.45-10.30 

A: Engelsk 
B: Norsk 
C: Matte 
      

A: Matte 
B: Matte 
C: Engelsk 

Uteskole – Hella 
Vi sykler felles sammen 
fra skolen klokka 08.45.  

 
Ta med nok mat, drikke 

og klær etter vær. 
Badetøy om været er 

fint.  
 

Vi sykler felles tilbake til 
skolen klokka 12.45.  

A: Matte 
B: Matte 
C: Matte 

 

A/B/C: Arbeidsplan  
 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

2.økt 
10.45-11.45 

A: Norsk 
B: Engelsk 
C: Norsk  

A: Norsk 
B: Norsk 
C: Norsk 

A/B/C: Naturfag  A/B/C: Kosetime 
 
 
 
 
 
 
 
Ferdig 13.00 

11.45-12.00 
 

Spisepause Spisepause Spisepause 

12.00-12.30  Storefri Storefri Storefri 

3.økt 
12.30-13.30 

Uteskole  
 
Ferdig: 13.30 

Utegym 
Husk: Gymtøy 
 
Ferdig: 13.30 

Uteskole: Naturfag  
 
Ferdig: 13.30 

 

 
 


