
5.trinn uke 2 

 

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 
Thor-Erik:  
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 
 
Velkommen tilbake etter en velfortjent juleferie. 
Vi håper alle har hatt det superfint og gleder seg litt til å begynne på skolen igjen.  
 
Vi vil ønske spesielt velkommen til Jenny (elev) og Thor-Erik (lærer). Vi håper at alle vil ta dem godt 
imot. 
 
Vi starter opp med vanlige uker, og kommer til å fokusere på å være hyggelige med hverandre og 
jobbe for et godt klassemiljø hvor alle føler at de har god nok arbeidsro. 
 
Det blir ingen engelsklekser denne uka siden det blir et lærerbytte i faget. 
 
 

 

 

Ukas mål 
Norsk:  

• Jeg vet hva stemning, strofe og verselinje betyr. 
• Jeg vet hva som ofte kjennetegner dikt. 
•  Jeg kan skrive dikt om noe jeg liker å gjøre. 

Matte: 

• Jeg vet hva tideler og hundredeler er. 

• Jeg kan skrive desimaltall på utvidet form, og forstår posisjonssystemet. 
KRLE: 

•  
Engelsk 

•  

 

Pals/ART: Ansvar i undervisningsrom / UTHOLDENHET 

• Jeg følger beskjeder og gjør det jeg blir bedt om med én gang. 

• Jeg ignorerer forstyrrelser. 

• Jeg holder orden i skolesakene og rydder etter meg. 
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Timeplan: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Samling Lesekvart Fysfos Lesekvart Lesekvart 

Tema / KH Norsk / Matte Klassens time 
 
KH / Norsk 

Stasjoner Gym / Norsk 

Mat og storefri Mat og 
storefri 

Mat og 
storefri 

Mat og storefri Mat og storefri 

Engelsk / 
KRLE 

Gym 
Jenter 

PALS 
Gutter 

Matte / Norsk 
Lesekvart 

Stasjoner Engelsk / KH 

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

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk Matte English Prosjekt 
strofe 
verselinje 
stemning 

Desimaltall 
Posisjonssystemet 
Tideler 
Hundredeler 

  

 

 

Lekser 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Hele uka  

Norsk Les Kaleido 
tekstbok s 82. 
Lag tre 
spørsmål til 
teksten i 
skriveboka di. 

 Les Kaleido 
tekstbok s 84. Les 
diktet, gjør oppgave 
1-5 s 85 i 
skriveboka di. 
 

Les Kaleido 
tekstbok s 86. Les 
diktet, gjør oppg. 
1-3 s 87 i 
skriveboka di. 
 
 

Les Kaleido 
tekstbok s 88. Gjør 
oppgave 1 og 4 
s.90. Skriv et dikt 
om det du liker å 
gjøre når du har fri.  
 

Matte  Multi: Gjør oppg. 

3.32 s.81 

15 minutter Multi 

Smart øving. 

 
 

Engelsk:     

Annet Jenter pakker 
gymtøy 

  Alle pakker gymtøy. 



 


