
ARBEIDSPLAN FOR 5.KLASSE UKE 44 

Dato: 

29,10-2.11 

 

Ordenselever: 

Alabbas og Silje 

Sosialt mål: 

 

Jeg vet hva respekt for andre betyr, og viser andre respekt..  

Annet:  

Jeg holder det ryddig på pulten min 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 Alfabetet 

(Språkboka s.40 -->) 

Nasjonale prøver  (lesing) 

Bokslukerbok -utdrag 

-Kunne ordne ord i alfabetisk rekkefølge 

-Lesehastighet 

-Leseforståelse 

-Ha ei tydelig og oversiktlig skriftforming 

-Bli kjent med norsk barnelitteratur 

 

Matematikk • Sammenhenger mellom 

multiplikasjon og divisjon 

• Divisjon 

• - Tekstoppgaver, lage modell 

-5,6 og 7-gangen 

-bruke multiplikasjonstabellen når jeg 

deler. 

-lage modell til oppgaver,  

-lese og forstå tekstoppgave 

 

 

Engelsk Scary lines. 

Halloween 

Poems. 

Adjektiv 

substantiv 

-fakta om Halloween 

-bruke adjektiv for å beskrive noe. 

-noen nye substantiv 

-skrive egen tekst 

. 

Krle V i gjør oss ferdig med kap. Om 

menneskerettigheter. 

Jobber med oppsummmering/oppgaver 

som det blir prøve i på fredag. 

Noen nøkkelord : 

diskriminering,rasisme,respekt 

-vite hva FN er 

-vite hva vi mener med 

menneskerettigheter 

-vite hvilken betydning FN har for 

menneskerettighetene 

-vise respekt for hverandre og  



(Krle-boka s.144-->) Ulik tro 

-Vite hva diskriminering og rasisme betyr 

-Samfunnsfag 

-naturfag 

Norden og Istiden.  

 

 

Mennesket og skogen 

 

 

 

-Vite når det var istid i Norge/Norden. 

Tidslinja. 

-Vite hvilke land som hører til Norden. 

-fortelle om hvordan vi brukte skogen før 

og i dag. 

 

 

Lekser – dette skal jeg gjøre hjemme  

Fag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk  .  . 

Øve til Krle-prøve- 

Husk øvespørsmål. 

 

Matematikk Regn ferdig s. 32 i 

Multiboka. Gjøres i 

arbeidsbok 

.MultiSmartøving. Minst 

20 min 

Regn hele side 42 i 

Multiboka. Gjøres i 

arbeidsbok. 

NB! Prøve på 5,6 og 7 

gangen for de som fikk 

under 43 poeng forrige 

torsdag 

 

Engelsk   Gjør ferdig teksten du 

begynte på fredag i 

gloseboka. Skrives pent 

på eget ark. 

 

Gjør oppgave 64 og 66 

side 44 i Workbook. 

Vi hadde prøve på 5, 6 og 7-gangen forrige torsdag (prøven ble sendt hjem fredag). Resultatet var ikke som forventet, så derfor får 

elevene som hadde færre enn 43 poeng en ny sjanse denne uka. Så nå gjelder det å øve! Puggark ble levert ut i uke 42. 

Nasjonal prøve i lesing blir gjennomført tirsdag 30.oktober. 

NB : Hvis en elev er syk den dagen det gjennomføres Nasjonal prøve, tas prøven senere i uka. 

Kroppsøving: innegym. Husk dusjeutstyr.    

                    Balalmhol@Balsfjordskolen.no 

Rita: 

rita.lofthus@balsfjordskolen.no 
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