
Ukeplan for 5. klasse – Uke 44  
Navn:  
 

Time:  Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag 
1 GOTD 

Lesekvart 
Lesekvart 
Matematikk 
 
Stasjonsarbeid 

Engelsk 
 

Norsk 
Lesing 

Lesekvart 
Samfunnsfag 

2 Norsk 
Lesing 

Lesekvart 
Matematikk 

3 Engelsk Bokbuss 
Norsk 
Skriving 

KMT Kunst og  
håndverk 4 KRLE  Uteskole  

 
 5 Gym (inne) Musikk Naturfag 

6 Matematikk Engelsk 
                                                                                                                         

 

LEKSER: 
 
 
 
 

U 

k 
e 
 

 44 
 

 

Lesker som skal gjøres i løpet av uka: 
Norsk:  
GOTD: gjenfortell det du har lært om til to personer. 
 
Les teksten du har fått utdelt høyt for en voksen. Gjør ferdig tankekartet vi startet 
med på skolen på mandag. Bruk tankekartet og skriv en kort oppsummering av det 
viktigste i teksten. 
 

Matematikk:  
Velg deg minst to ulike ganger (for eksempel 7-gangen og 9-gangen) som du skal 
øve på i 5 – 10 minutter hver dag denne uka. Forslag til måter å øve på:  
Gangekrig mot noen hjemme, skrive ned regnestykker i kladdeboka og regne ut, 
lage puggekort hvor du skriver regnestykket på den ene siden og svaret på den 
andre, eller jobbe på http://www.gruble.net/matte/gange/ eller  
https://www.matematikk.org/trinn5-7/gangetesteren/  . Skriv til Marit eller Børge i 
chatten på Teams hvilke ganger du øver på og hvordan du øver. 
 
Engelsk:  
Øv godt på replikkene dine i skuespillet «Little Red Riding Hood». Husk at det er lurt 
å lese gjennom hele skuespillet flere ganger, slik at du vet når det er din tur til å 
snakke. Husk kostyme! 

 
Informasjon: 
 
 

 

 Vi får studenter denne uka. Vi ønsker Stine, Kristine, Ingrid og 
Snorre velkommen! De blir her i 3 uker. 

 Vi skal begynne å dusje på skolen igjen fra og med uke 44. HUSK å 

ta med skifte, såpe og håndduk.   

 Vi starter med et nytt tema i matematikk: multiplikasjon og 
divisjon. Elevene MÅ repetere/pugge gangetabellen hjemme, 
for det danner grunnlag for matematikken vi skal jobbe med 
videre dette skoleåret, slik som multiplikasjon med flersifra tall, 
divisjon og brøk.  

http://www.gruble.net/matte/gange/
https://www.matematikk.org/trinn5-7/gangetesteren/


Ordenselever:        Odin og Mali 

 

 
Kontaktlærer Marit Tranås (47637940) maraun@hitra.kommune.no  
 

Læringsmål denne uka: Dette er 
vanskelig                                         

Jeg er på 
vei 

Dette 
kan jeg 
godt 

Norsk: 
Jeg kan lage et tankekart mens jeg leser en tekst, og kan 
bruke dette når jeg fortelle hva det viktigste i teksten er. 

   

Matematikk: 
Jeg øver godt på noen ganger jeg synes er vanskelige 
eller trenger å repetere.  

   

Engelsk:  
Jeg tar ansvar på gruppa mi og klarer å lære meg 
replikkene mine.  

   

Sosialt mål: 
Jeg bryr meg om andre, men legger meg ikke borti andres 
saker. 
 

   
 

Jeg som foresatt har kontrollert læringsmål__________________________________ 

mailto:maraun@hitra.kommune.no

