
Ukeplan for 5. klasse – Uke 47  
Navn:  
 

Time:  Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag 
1 Bibliotek-

timen 
Matematikk 
Stasjonsarbeid 

Elev-
undersøkelsen 

Norsk Lesekvart 
Samfunnsfag 

2 Norsk Lesekvart 
Matematikk 3 Engelsk Lesekvart 

Norsk 
KMT Kunst og  

håndverk 4 KRLE  Uteskole 
5 Gym Musikk Naturfag 
6 Matematikk Engelsk 
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Lekser som skal gjøres i løpet av uka: 
Norsk:  
Denne uka skal du gjennomføre to eksperimenter. Gå inn på 
https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/ og trykk på «Fastlåst finger» og 
«Hvorfor er såpe og vann så viktig i kampen mot virus?». Du må lese oppskriftene på 
eksperimentene nøye, slik at du vet hva du skal gjøre. Send melding til Marit på Teams 
og fortell hva som skjedde da du utførte forsøkene. 
 

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. Kanskje klarer du gangesertifikat hvis du 
øver litt ekstra?   
 
Engelsk:  
Les teksten du har fått utdelt sammen med en voksen. Bruk Book Creator filen du fikk 
av Sebastian til å øve på uttale. Øv godt på glosene. Vi har gloseprøve neste fredag. 
Husk at du kan teste ut oppskriften hvis du vil   
 

Engelsk Norsk 

delicious deilige 

teaspoon teskje 

flour mel 

a bowl en bolle 

heat the oven varm ovnen 

beat rør 

smooth jevn 

half fill halvfull 

are done er ferdige 

vanilla flavour vaniljesukker 

paper cake case muffinsformer 

https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/


cook the cakes stek kakene 

have risen up har hevet seg 

sieve  sil 

in another bowl i en annen bolle 

creamy kremaktig 

gradually add bland gradvis 

icing sugar melis 

the mixture røra 

finally til slutt 
 

 
Informasjon: 
 
 

 

 
 Vi fortsetter med det tverrfaglige temaet «mat og smak».  Her 
skal vi fokusere på det å lese og følge en oppskrift/bruksanvisning.  
 Husk at elevene har begynt å dusje på skolen. Ta med 
skifteklær, innesko, såpe og håndduk. 
 Elevene får muligheten til å ta «gangesertifikat» på skolen. For 
å klare det må de klare å løse 80 regnestykker på 5 minutter. Noen 
elever har allerede klart det, mens andre har målet i sikte. 
 Jeg starter med elevsamtaler denne uka. Utviklingssamtaler vil 
bli gjennomført i uke 49 og 50. Oversikt over tidspunkt vil bli sendt 
hjem i løpet av denne uka. 
 Mandag 23. november er det planleggingsdag for skole, SFO og 
barnehage. 
 

Ordenselever:        Wilma og Snorre 

 
 

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 lese og følge en oppskrift/bruksanvisning. 

   

Matematikk: 
Jeg hører på tilbakemeldingene fra lærerne mine og øver 
godt på de gangene jeg trenger mer øving i. 

   

Engelsk:  
Jeg kan lese en engelsk oppskrift. 

   

Sosialt mål: 
Jeg passer på meg selv og kommenterer ikke hva andre 
sier og gjør. 
 

   
 

Jeg som foresatt har kontrollert læringsmål__________________________________ 

mailto:maraun@hitra.kommune.no

