
UKEPLAN FOR 5. TRINN UKE 37 

Ukas gullregel: Vi kommer presis til timene. 

Mandag 11.09.17 Tirsdag 12.09.17 Onsdag 13.09.17 Torsdag 14.09.17 Fredag 15.09.17 

 

 

 

Skolen er stengt 

grunnet 

Stortingsvalg 

Morgenåpning i 

KG 

 

Regning: 

Alle teller 5 -prøve 

Morgenåpning i 

KG 

5.2 og 5.4: 

Kunst og 

håndverk 

5.1 og 5.3: 

Samfunnsfag:  

Roller og 

forventninger 

Morgenåpning i 

KG 

 

Norsk:  

Lesestrategier 

Morgenåpning i 

KG  

 

Regning: 

Tekstoppgaver 

 

 

Matpause og 

storefri 

Matpause og 

storefri 

Matpause og 

storefri 

Matpause og   

storefri 

Matpause og 

storefri 

 

 

 

 

Engelsk: 

Ulike kulturer 

 

Stortingsvalg 2017 

 

 

Slutt 14.30 

 

 

Fysisk aktivitet 

5.1 og 5.3: 

Gymsal 

5.2 og 5.4: 

Grorudbanen 

13:15 Leksetid 

 

Slutt 14.00 

 

 

Naturfag: 

Naturens 

mangfoldige liv 

 

 

 

 

Slutt 13.45 

  

5.2, 5.3 og 5.3: 

Samfunnsfag  

Ukeprøve 

5.4: 

Kunst og 

håndverk 

 

Slutt 13.15 

 

Ukas mål:  

Norsk: Jeg kan lage et VØL-skjema. 

Matte: Jeg kan bruke ulike strategier for å løse tekstoppgaver. 

Engelsk: Jeg kan samtale om levesett i ulike kulturer. 

 



 

 

 

 

 

 

Ukas ord: vennlig, vanskelig, rolig, fryktelig, merkelig, kjedelig, hemmelig, deig 

Ukas begreper: 

Virveldyr: Dyr som har ryggrad. Eks: Bjørn 

Virvelløse dyr: Dyr som ikke har ryggrad. Eks: Sjøstjerne 

Gloser: pals-kompiser, scratch-klø, tangled-flokete, rare-sjelden, decide-bestemme, losing-tape 

 

Lekser: 

Matematikk: Regn oppgave 1.26, 1.27 og 1.28 på side 19 og 20 i Radius 5A. Bruk lekseboka i matte. 

Norsk:  Les side 130 – 133 i Zeppelin lesebok. Gjør oppgave 6 og 8 side 133 skriftlig.  

Engelsk: Les s. 12-13 i Stairs textbook. Gjør oppgave 13 og 14 i Workbook. Oppgavene skriver du i 

engelsk skrivebok. 

 
Annen informasjon:  

Vi takker for foreldremøtet og gleder oss til videre samarbeid. Referatet fra møtet er lagt ut sammen med 

ukeplanen. Ønsker du å vite mer om sykkelprøven som skal gjennomføres på 5.trinn, gå inn på 

www.tryggtrafikk.no. Vi minner om at alle skolens bøker skal ha  bokbind ☺ 

Kontaktinformasjon 

Kristian Skjeggedal:22902434 

krissk2405@osloskolen.no  

Kristina Kroge: 22902442 

kristina.kroge@osloskolen.no  

Edvard Meisfjord: 22902434 

edvarm0912@osloskolen.no   

Anders Gusland Hansen: 22902436 

anders.g.hansen@osloskolen.no  

Mvh:  

Edvard (5.1), Kristina (5.2), Kristian (5.3), Anders (5.4), Maren, Adele, Ado, Vera og 

Michelle 

http://www.tryggtrafikk.no/
mailto:krissk2405@osloskolen.no
mailto:kristina.kroge@osloskolen.no
mailto:edvarm0912@osloskolen.no
mailto:anders.g.hansen@osloskolen.no


Referat fra foreldremøte på 5 trinn  

Dato: 05.09.17 

Referent: Maren Samstad  

 

1 del: Auditoriet med Lene - Trygt og godt skolemiljø  

• Nye bestemmelser i opplæringsloven for grunnskole og videregående 

• Endringer i kap.9a 

• Skolens ansvar med å forebygge mobbing og fremme et trygt skolemiljø 

• Viktig: kommunikasjon mellom kontaktlærere og foreldre 

• Nulltoleranse for krenking og skjerpet aktivitetsplikt på skolen  

• Hva kan foresatte gjøre: ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer og rektor tilslutt.  

• Ny klageordning: kan melde til fylkesmannen – han vil kun behandle saken hvis saken er tatt 

opp med rektor ført. Klage må begrunnes godt skriftlig.  

• Eget mobbeombud i Oslo: man kan ta kontakt med mobbeombudet for råd og veiledning.  

Gruppe 1: Anders – Nasjonale prøver  

Info fra Anders om hva det handler om 

• 3 ganger ila grunnskolen  

• Oversikt over elevens grunnleggende ferdigheter i engelsk, norsk og matte.  

• Informasjon om elevene på alle faglige nivåer  

• Gjennomføres digitalt på PC 

• Uke 42-44 gjennomføres prøvene. 

• 90 min gjennomføring lesing/regning  

• 60 min gjennomføring for engelsk 

• Elever med spesialundervisning kan få fritak med foreldrenes samtykke. 

• Mål: vi får et godt bilde på hvor eleven ligger – styrker og svakheter. Lettere å tilrettelegge elevene i 

klassen og sette inn tiltak.  

• Foreldrene kan få vite resultatene, men viktig at ikke foreldre forteller til barna at de er en «nivå 1» 

elev osv.  

• På skolen kommer til å jobbe med eksempeltekster fra nasjonale prøver, bruker ikke mye tid på 

drilling.  

Eksempeloppgave fra norsk og matte  



- Viser foreldrene hvordan en fagtekst ser ut og hvordan elevene skal svare.  

- Viser en del vanskelige oppgaver og spørsmål som ikke er gitt i teksten (spørsmål som lett kan 

forvirre).  

- Testen scores ikke på tid men på poeng.  

Gruppe 1: Lene og Marit (FAU representant) – Nettvett og kropp 

• Vi må tørre å snakke om kropp med barna våre 

• Foreldre bør følge med tanke på hva barna ser på nettet; alt fra vold, bilder som er upassende  

• Bør sette på filter på data og i-Pad. Men viktig å snakke med elevene om å ikke å gi ut navn, adresse 

osv. på nettet.  

• Viktigst: kommunikasjon med barna om dette, snakke sammen og følger med. Hva er 

konsekvensene av det du gjør?  

• Gjerne informere skolen dersom det florerer noe på nettet eller som vi burde vite/snakke om.  

• Sosiale medier kommer til å bli aktuelt framover; konflikter på disse sosialene mediene. Være obs 

på dette.  

• Viktig at foreldrene holder seg til aldersgrenser på sosiale media.  

• Nettvett på skolen: sosiallærer på skolen skal ha nettvett-kurs etter hvert.  

• Redd barna har en side om sosiale media som kan sees på nettet.  

https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett  

Gruppe 1: Kristina og Edvard – Diverse  

Fysisk aktivitet og gym 

• Fysisk aktivitet: nytt for året. Onsdag etter storefri. Ingen krav til gymtøy og dusjing. Assistenter har 

ansvaret for dette. 

• Gym på mandag: krav om gymtøy og dusjing  

• Lengre skoledager (tirsdag til 1430) pga. fysisk aktivitet på onsdag  

 

 

Sykkelprøven  

• Teoretisk del med trafikk regler og en praktisk del med øvelser i skolegården og en sykkeltur i 

trafikken.  

• TIPS: AMMERUDKLUBBEN: reparerer sykler fra 17-20 på torsdag  

• Utstyr som trenger å være i orden: bremser, ringeklokker, lys, rød refleks, pedalrefleks, sykkelhjelm 

https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett


• Tryggtrafikk.no -informasjon om sykkelprøven og hva de skal kunne. Linken legges ut på 

ukeplanen.  

• Sykkelprøven blir gjennomført rundt mai 2018.  

Leksetid på morgenen før skolestart  

• Hver dag fra 0815-0830, elevene må være inne 0817 for å delta.  

• Fritt for alle uten påmelding.  

• Onsdag etter fysisk aktivitet er leksehjelp med påmelding. Når elevene er ferdig med leksene blir 

man sendt hjem. Hvis elever forstyrrer eller ikke gjør det de skal blir de også sendt hjem.  

• Ukeprøve blir gjennomført etter lunsj på fredag og skal underskrives av foreldre.  

• Mestringsgrupper i matematikk er ønskelig fra en forelder og vi lærere tar det med i våre 

vurderinger når vi skal vurdere om vi skal dele inn i mestringsgrupper.  

Hvordan skrive skole – sms.  

Send til nr: 41716112             Skriv Amm og velg klasse du skal sende til.  Eks:  

51 Edvard  

Amm 51 Per er syk i dag og kommer ikke på skolen. Han blir mest sannsynlig borte resten av uken. Mvh 

mor til Per 

52 Kristina 

Amm 52 Per er syk i dag og kommer ikke på skolen. Han blir mest sannsynlig borte resten av uken. Mvh 

mor til Per 

53 Kristian S. 

Amm 53 Per er syk i dag og kommer ikke på skolen. Han blir mest sannsynlig borte resten av uken. Mvh 

mor til Per 

54 Anders 

Amm 54 Per er syk i dag og kommer ikke på skolen. Han blir mest sannsynlig borte resten av uken. Mvh 

mor til Per 

 

 

 

 


