
Ukeplan for 5. klasse – Uke 45  
Navn:  
 

Time:  Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag 
1 Bibliotek-

timen 
Lesekvart 
Matematikk 
 
Stasjonsarbeid 

Engelsk Strandrydding 
 
 
Husk støvler 
og rikelig med 
mat og drikke. 

Lesekvart 
Samfunnsfag 

2 Norsk 
Lesing 

3 Engelsk Norsk 
 

KMT Kunst og  
håndverk 4 KRLE  

5 Gym (inne) Musikk Naturfag 
6 Matematikk Engelsk 

                                                                                                                         

 

LEKSER: 
 
 
 
 

U 

k 
e 
 

 
45 

 
 

Lesker som skal gjøres i løpet av uka: 
Norsk:  
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:  
Jobb i arbeidsheftet ditt i minst 10 minutter hver dag. Skriv dato øverst på arket, slik at 
det vises hva du har jobbet med hver dag. 
 
Engelsk:  
Denne uka skal vi framføre! Nå må du ha alt klart. Husk kostyme! 
Les ferdig den engelske boka du har fått med deg hjem i løpet av uka. Skriv til Marit i 
chatten på Temas hva boka handler om og to nye ord du la merke til.  

 
Informasjon: 
 
 

 

 På torsdag skal vi rydde ei strand til inntekt for TV-
aksjonen. Lerøy har gitt kr 5000 til vår innsamling. Ta med gode 

varme klær, støvler og rikelig med mat og drikke. En liten sjokolade 
er lov.   
 Husk at elevene har begynt å dusje på skolen. Ta med 
skifteklær, innesko, såpe og håndduk. 
 Denne uka blir det framføring av Rødhette og ulven.   

 Vi fortsetter med multiplikasjon og divisjon. Elevene MÅ 
repetere/pugge gangetabellen hjemme, for det danner grunnlag 
for matematikken vi skal jobbe med videre dette skoleåret, slik som 
divisjon og brøk.  

 
 
 

Ordenselever:        Anthony og Sigrid 



 

 
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 kan regne ut multiplikasjonstykker på flere måter, jeg 
vet for eksempel at 5 * 5 er det samme som 5 + 5 + 5 +5 + 5.  

   

Engelsk:  
Jeg kan dramatisere et eventyr. 

   

Sosialt mål: 
Hvis jeg ser noen som går alene i et friminutt, går jeg bort 
og spør om hun/han vil være med å leke. 
 

   
 

Jeg som foresatt har kontrollert læringsmål__________________________________ 

mailto:maraun@hitra.kommune.no

