
Arbeidsplan for 5 trinn. uke 4 -2023 
Mål for uka 

Norsk Kap.5 Si det som det er – Sakprosa. 

Vi arbeider med sidene 68 – 89 de neste ukene. Vi lærer å skrive beskjeder, 

oppskrifter og instruksjoner. Beskrivelser og faktatekster. Vi bruker både 

skriveboka og PC. 

Vi øver på Tastaturbo. 

Matematikk Denne uka ser vi på sammenhengen mellom brøk, desimaltall og prosent, 

side 138-143 

Det er også fint om dere øver litt på 7 og 8 gangen i løpet av uka.  

Engelsk Stairs: Vi starter med nytt tema: Chapter 4 : Travelling in the British Isles.  

Textbook 96-97 

Du skal lære om: places, people, food, culture, language.  

I tillegg skal du arbeide med ordklassen: adjectives. 

 Du skal arbeider med lesestykkene s.96-99. Øv og skriv ned glosene som 

hører til Gjør oppgavene i Workbook fra de aktuelle sidene. 

 

Samfunnsfag Romerriket. Praktiske oppgaver knyttet til konstruksjoner av utstyr, 

vannveier, katapulter med mer som var en del av Romerriket. Vi satser på å 

bli ferdige med dette i løpet av uken. 

Musikk Vi ser på gitaren. Vi lærer oss noen enkle akkorder. 

KRLE Vi ser på forskjellige religioner. Delt inn i grupper skriver vi om forskjellige 

religioner og deler det vi har lært med hverandre.  

Kunst og håndverk Vi lærer om samisk kunst og kultur, og begynner et prosjekt som stilles ut 

på skolen til Samefolkets dag. 

Kroppsøving Forskjellige ballspill hvor du beveger deg uten ball. Frilek. 

Sosiale mål Kropp og selvbilde. Kropp og sjølvbilde - Livet og sånn (livetogsann.no) 

Timeplan 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 Norsk Norsk Norsk Matematikk 

 

Norsk KH 

2 Matematikk 
 

Norsk Matematikk 
 

Matematikk Norsk KH 

      

3 Engelsk 
 

Mus KRLE Engelsk Kroppsøving 
 

Matematikk 
 

4 Plantime Mus KRLE Plantime Kroppsøving 
 

Engelsk 
 

      

5 Samfunnsfag Krle Mus KH Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag 

6 KRLE Mus KH Norsk Klassens time 

 

https://www.livetogsann.no/1-7-trinn/tema-for-kvar-manad/november-kropp/kropp-5-trinn/


Lekser til: 

Tirsdag Les og gjør oppgave 1.2 i øvingshefte leseferdighet. 

 

Onsdag Les og gjør oppgave 1.3 i øvingshefte leseferdighet. 

Engelsk: Du må øve hjemme på side 96 og 97. Husk å skrive og øve på de nye glosene 

som hører til.  

Matte: Multismart og øve 7 og 8-gangen. 

Torsdag Les og gjør oppgave 2.1 i øvingshefte leseferdighet. 

Matte: Multismart og øve 7 og 8-gangen. 

Fredag Les og gjør oppgave 2.2 i øvingshefte leseferdighet. 

Eng: Kan du glosene som du har øvd på? 

Matte: Multismart og øve 7 og 8-gangen. 

Ukelekse Gjør ferdig sidene til Workbook til lesestykket på side 96-97. Arbeid med glosene som 

hører til. 

Multismartøving 60 min 

Kontaktinformasjon 
Transponder-melding: navn 5 + melding + fornavn 

5A Frode Røstad 

Inger Gåre 

 

47827408 

97183464 

frode.rostad@balsfjordskolen.no 

Inger.gare@balsfjordskolen.no 

 

5B Frode Røstad 47827408 frode.rostad@balsfjordskolen.no 

 

 

 

 

Med ønske om en fin skoleuke! 

Hilsen oss på 5. trinn. 
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