
UKEPLAN FOR 5. TRINN UKE 25 
 

Ukas gullregel: Vi tar godt vare på skolen vår. 

Mandag 18.06.18 Tirsdag 19.06.18 Onsdag 20.06.18 Torsdag 21.06.18 Fredag 22.06.18 

Leksetid i basen 

08:15 – 08:30 

Leksetid i basen 

08:15 – 08:30 

Leksetid i basen 

08:15 – 08:30 

Leksetid i basen 

08:15 – 08:30 
 

 
Tur til 
Verdensparken på 
Furuset. 
 
Ta med klær etter 
vær, mat og drikke. 

 
Vasking og rydding 
av basen og 
garderobeskap. 
Alle bøker skal 
være levert. 

 

 
Lesing og skriving 

  

Siste skoledag. 

 

7.trinn fremfører 

sin musikal i 

gymsalen 

 

  

 

Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri   

 

Ta på gode sko. Vi 

går til Furuset og 

tar bussen hjem. 

 

 

 

Slutt 14:00 

 

Engelsk 

 

 

 

 

 

Slutt 13:45 

 

Fysisk aktivitet 

 

Alle er ute 

5.1 og 5.3 

5.2 og 5.4 

 

Slutt 13:15  

 

Slutt 11:45 

 

 
 

 

Ukas mål 

1. Jeg har levert alle bøker. 

2. Jeg har ryddet og vasket garderobeskap. 

3. Jeg har tatt med klær og sko hjem igjen. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Lekser til torsdag: 
- Hjelp til med å lage middag. 
- Les et eventyr for noen andre. 
- Gi et komplement til noe du ikke kjenner så godt. 
- Vær hjelpsom og positiv mot alle. 
 

 
Annen informasjon:  

Vi minner om at alle elever må ta med seg klær og annet personlig utstyr hjem før ferien. Vi skal bytte base til base G 

neste skoleår.  

 

Elevene hadde lengre skoledag i forbindelse med verdensrekord i kosting. De slutter derfor tidligere på 

tirsdag. 

Vi oppfordrer elevene til å delta på Deichmanskes sommerlesekampanje. Gå inn på https://sommerles.no/ og 

lag deg en profil. 

Mer info om Dombås Fjellskole: https://www.trolltun.no/fjellskole 

 

Sommeravslutning for 5.trinn blir mandag 18.juni på Vesletjern kl 17:30. Vi gjør oppmerksom på at det er 

forbud mot engangsgriller og oppfordrer derfor alle til å ta med annen type mat. 

 

 

 

Vennlig hilsen: Edvard (5.1), Kristina (5.2), Madelen (5.3), Anders (5.4), Maren, Adele, Ado, Vera og Michelle. 

https://sommerles.no/
https://www.trolltun.no/fjellskole

