
ARBEIDSPLAN FOR 5.KLASSE UKE 38 

Dato: 

17sept-21.sept 2018 

 

Ordenselever:  

Leander og Madee 

Sosialt mål: 

Jeg rekker alltid opp handa for å be om ordet. 

Jeg viser respekt ved å ikke småprate eller 

forstyrre på annet vis.  

 

 

Annet:  

Jeg husker alltid innesko og holder det ryddig i 

hylla mi 
 

 

TEMA OG MÅL 

FAG TEMA – denne uka  

jobber vi med  

Mål etter uka/Jeg kan/har lært 

Norsk  

Lære å lære-kurs 

BISON-overblikk (språkboka s.22-) 

 

 

-vite hva et BISON-overblikk er. 

-kunne bruke et BISON-overblikk 

-ha tydelig og oversiktlig 

skriftforming. 

Matematikk       Titallsystemet -Skrive tall på utvidet form 

-Plassere tall på tallinje 

-skrive tall med opptil 5siffer. 

-runde av tall og finne omtrentlige tall 

-Overslagsregning. 

-Regning med oppstilling 

Engelsk           Meeting people 

 

Beskrive personer 

-Lære 9 nye ord og uttrykk 

-ord som betyr det samme, 

synonymer  

 

 



 

Krle Filosofi og etikk (krle-boka s.138-143) -vite noe om hva etikk er 

-vite hvem Sokrates var og litt om 

han. 

-kunne samtale om hva som er rett og 

galt. 

-Samfunnsfag 

-naturfag 

-Landsdel og fylker. 

 

-Mangfold i naturen:skogen- 

 

-Kjenne til landsdelene i Norge 

-kjenne til fylkene i Norge og plassere 

de riktig på kartet. 

-om noen småkryp i naturen , hvilken 

nytte de gjør, og at planter er mat for 

mange dyr. 

 

Lekser – dette skal jeg gjøre hjemme 

Fag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk Les 10 min. I bok. 

Bruk leselogg. 

Les 10 min i bok. 

Bruk leselogg 

Les 10 min. I bok. 

Bruk leselogg. 

Språkboka 8 a og b 

side 25(BISON 

overblikk) 

Les 10 min. I bok. 

Bruk leselogg. 

Språkboka s 25 9 a, b 

og c 

Matematikk Multismartøving Arbeidsark. 

Gjør oppgave 1,2 og 

4. 3 er ekstra i 

innleveringsboka. 

Gjør Smartøving. 30  

min tils. for uka 

 

Engelsk Ingen lekse Ingen lekse Les s. 12 i Textbook, 

les minst 2g og 

oversett+  skriv 

glosene på siden i 

gloseboka 

 

Les og oversett s.13 i 

Textbook. Øv på nytt 

på glosene til i går! 

Info: 

Minner om at det må legges papir på skolebøkene. 

 
Klassen har i tillegg til fridagene som står i skoleruta fri 7 dager dette skoleåret. Her er datoene:  

Mandag 3. september, onsdag 3. oktober, fredag 16.november, torsdag 31.januar, fredag 1.mars, mandag 25.mars og 

tirsdag 11.juni 

Mobilskole: SSN 5 til 03686. 

Epost: 



    Alma-Tove: 

 Balalmhol@Balsfjordskolen.no 

Rita: 

rita.lofthus@balsfjordskolen.no 
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