
5.trinn uke 48 

 

Kontaktinformasjon: 
Hjemmeside: www.vestskogenskole.no  
Epost: Kari: Kari.M.Rosbak@faerder.kommune.no  
Karianne: Karianne.Thorvaldsen@faerder.kommune.no 
Elina: Elina.Sagen.Bjorvik@faerder.kommune.no 
Maria: Maria.Soledad.Solas@faerder.kommune.no 
Kontortelefon 5.trinn: 94157001 (etter undervisning)  
Kontortelefon skolen: 40911500  
Skole-SMS Send [trinn] [tekst] til 594 44 206. Eks: 2 Per er syk i dag. Hilsen Frøydis 

 

Informasjon 
 
Vi fortsetter med prosjektet vårt om Norge. Denne uka vil det være fokus på eventyr og 
nasjonalromantikken. 
Vi skal jobbe med eventyr, kunst og gjøre en filmstudie. 
 
Vi strammet litt inn i forrige uke, og opplevde at det var noe bedre. Vi fortsetter med strammere 
tøyler denne uka også. Mange opplever at det blir lettere å jobbe når det er mer ro rundt dem og det 
skal vi ta hensyn til. 
Fint om dere tar en prat sammen denne uka også om hvorfor man er på skolen, og at det er viktig å 
oppføre seg slik at en selv og de rundt en får en fin skoledag.  
 
Denne uka blir det ikke gym på fredag fordi gymsalen er opptatt med DKS for 6.trinn. 

 

Ukas mål 
Norsk:  

• Jeg leser leseleksa mi godt 
• Jeg er bevisst på, og bruker punktum, komma og stor bokstav når jeg skriver. 
• Jeg kan si fire kjennetegn på eventyr. 

Matte:  

• Jeg vet hva typetall og median er og kan forklare det til en annen elev eller voksen. 
KRLE: 

• Jeg deltar i aktivitet og samtale om likestilling, og barn og kvinners rettigheter. 
Engelsk:  

• Kunne skrive en e-post om norske personer, steder og begivenheter   
 

Pals/ART: Omsorg 

Ansvar i gangen, garderoben og trappa: 

• Jeg går rolig på høyre side. 

• Jeg holder orden. 

• Jeg går direkte dit jeg skal. 
Omsorg i klasserommet: 

• Jeg er en god læringspartner 
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Timeplan: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Samling Lesekvart Fysfos Lesekvart Samling 

Norsk / Matte Prosjekt 
 
 

Klassens 
time 
Norsk / KH 

Stasjoner Prosjekt – filmstudie. 

Mat og storefri Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og storefri 

Engelsk / 
KRLE 

Gym 
Gutter 

Pals 
Jenter 

Matte / Norsk 
Prosjekt 

Stasjoner KH / Engelsk 
 

Slutt 14.00 Slutt: 13.00 14.15 Slutt: 14.15 Slutt: 14.00 

 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk Matte English Prosjekt 

Gi seg på veien 
Legge på varmen 
Bære seg at 
Stubbrumpet 
Budskap 
 

Statistikk 
Typetall 
Median 
Tabell 
Diagram 
Økonomi 

E-mail -e-post 
 
attractions-
severdigheter 
 
Famous-berømt 
 
Looking forward to! 
- ser frem til 
 

Fylke 
Kommune 
Landsdel 
Eventyr 
Sjangertrekk 
Virkemidler 
Dusør 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lekser 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Hele uka  

Norsk Les 
eventyret 
om “Høna 
som skulle 
til 
Dovrefjell”. 
Svar på 
oppgavene i 
skriveboka 
di.  

Les om 
“Hvorfor 
bjørnen som 
er 
stubbrumpet”, 
og gjør oppga 
2 bak i heftet. 

Les “ Reven snyter bjørnen 
for julekosten” i heftet. 
 
 

Gjør 
oppgave 3 
og 4 i 
eventyrheftet 
 

Matte Jobb 10 
minutter med 
Multi 
nettoppgaver, 
5A, kapittel 2. 
Jobb på 
søylediagram. 
Velg nivå 
selv. 

Jobb 10 
minutter med 
Multi 
nettoppgaver, 
5A, kapittel 2. 
Jobb på 

tabeller og 

rutenett. Velg 

nivå selv. 

Jobb 10 minutter med Multi 
nettoppgaver, 5A, kapittel 2. 
Jobb på median og typetall. 

Velg nivå selv. 

 

Engelsk: Stairs Textbook Read pages 116-17 
Svar på Stairs Workbook pages 88-89 

 
Øve på gloser: 
E-mail -e-post 

attractions-severdigheter 
Famous-berømt 

Looking forward to! - ser frem til 
 

KRLE     

Natur / 
Samfunn 

    

Annet Guttene 
pakker 
gymtøy. 

   

 


