
UKEPLAN FOR 5.KLASSE UKE 19 

Dato: 9.-13. mai 2022 Ordenselever: Johan og 

Christoffer 

Sosialt mål: Positivt fokus (felles for 5. og 6. trinn) 

 

 Ny ukeplan  

FAG  TEMA-Denne uka jobber vi med: Dette har 

jeg gjort 
(sett kryss) 

NORSK Lesekurs, se egen leseplan i lesekursheftet.  

MATTE  Campus Inkrement kap 7 om Prosent. De som er 
ferdige fortsette på kap 8 om Sannsynlighet  
 

 

Hefte med repetisjon av geometriske begrep, 
addisjon av brøk, + og – med desimaltall, 

multiplikasjon. 

 

Praktisk oppgave: Hvis klassen har lyst til å dra 

på skoletur til Tromsø, hva trenger vi å finne ut? 

 

 

 Gangeprøve: 0 – 10 på 5 minutter, torsdag.  

ENGELSK 
 

Chapter 5 The Science of Nature 

S 144-147 
-Simple present= vanlig presens 

Fortellende setninger 
Spørresetninger 

Nektende setninger 
 

 

KRLE   Kristendommens eldste historie – livet til de 

første kristne: Vi i verden side 8-17. 

 

 

Nat/Sam Gruppearbeid: Velg om du vil jobbe med 1) 

Romerriket (side 78-95) eller 2) Det gamle 

Hellas (side156-177). Les gjennom teksten. 

Bestem hva og hvordan dere vil presentere det 

for andre. Vær kreativ, da blir det morsomt😊 

Presenteres fredag. Kahoot om Romerriket til 

slutt (klassens ønske). 

 

Gym Slåball + fri lek   

KH 17. mai 

 

 

Musikk Øve på: Jiggle –jiggle-dans. Sommersang. Spille 

på musikkrommet. 

 

 

 



HJEMMELEKSER:  

LEKSER  Til TIRSDAG Til ONSDAG Til TORSDAG  Til FREDAG   

NB    Gangeprøve 

Ta med grillspidd og 

evt pølse hvis du vil. 

 

 

NORSK  Se lesekursplanen Se lesekursplanen Se lesekursplanen  

MATTE  Gjør ferdig arket. 

Lær månedene i 

året utenat og hvor 

mange dager det 

er i hver måned.  

 Øv på gangetabellen 

15 min Campus 

Inkrement kapittel 7 

om prosent. Kap 8 om 

sannsynlighet  for de 

som er ferdig. 

Kode: 5R24 

Campus Increment 

20 min.  

ENGELSK
Hundred Acre 

Wood- 

Donkey- 

Heathland- 

Area- 

Ling- 

Stream. 

 

 Textbook side 144-

145 

Les høyt 2 ganger 

og oversett. 

Skriv og øv på ukas 

ord. 

 Workbook s.108 

Gjør oppgave 176-

177-178 

 

INFO. 

Elevene har fri mandag 16. Mai.   

Elevene har fått ark med hjem om tidspunkt for IUP-samtale.  

Det er også delt ut 17.mai-lister til elevene fra Jeanett. 

Torsdag hadde klassen gangeprøve med 100 regnestykker. De fikk utfordringen hvor mange 

gangestykker klarer du på 5 min. De stykkene de ikke rakk eller klarte, er det lurt å øve ekstra på til 

neste gang. Ny gangeprøve torsdag.  

Det er siste uke med lesekurset og vi forventer at alle gjør ekstra innsats  for å få gjennomført på en 

god måte.  

Torsdag tar vi avslutning på lesekurset ute første økt. Vi tenner fyr i grillhuset. Vi kjøper inn 

marsmallows. Ta med grillspidd. De som vil, kan ta med pølse. Det blir også quiz. 

Monika blir borte siste økt torsdag. 

Vi ønsker dere en god 17. Mai og så sees vi 18. Mai.   

 

Ellinor og Monika 
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