
 
UKEPLAN 5. TRINN, UKE 39 - 2019  

   

Mandag 23.09. Tirsdag 24.09.  Onsdag 25.09. Torsdag 26.09. Fredag 27.09. 

Fysak: 08.00-08.30  
Skoledag: 08:00-13:45  

Fysak: 08.00-08.30  
Skoledag: 08:00-13:45  

Leksetid: 08:00-08:30 
Skoledag: 08:30-13.45  

Leksetid: 08:00-08:30 
Skoledag: 08:30-13:45  

Leksetid: 08:00-08:30                             

Skoledag: 08:15-13:15  

Gym  
5.1 og 

5.2  

Regning  
5.4  

 
Nasjonal 

prøve 
regning 5.3  

Kunst  og     
håndverk  
5.1   

  

Nasjonal 
prøve 
regning 
5.4  

Sløyd 5.3  
  

Engelsk 5.
2   

Kunst og 
håndverk 
5.2  
  
Engelsk 5.3  

Sløyd 5.4   
  
  
Nasjonal 
prøve 
regning   
5.1  

 
Aktivitetsdag  

 
Elevene er ferdige kl. 

13.00 

Lesetid  

 
  

Regning   
  

Spising og storefri      Spising og storefri     Spising og storefri         Spising og storefri  Spising og storefri  

   Gym  
    5.3 og 
    5.4  

  Regning   
5.1 og    5.2
  
  

  
Lesing/skriving  

  
  

   Fysak 11.45-12.15  

  
Samfunnsfag  

 
  

Musikk  
  

  

Mål for uken:   
Sosialt mål: Jeg er bevisst egen språkbruk og hvordan det påvirker andre.  
  
Lesing og skriving: Jeg kan skrive en tekst som gjør leseren interessert. 
  
Regning: Jeg skal kunne forskjell på siffer og tall, og kunne forklare hvordan titallsystemet er bygd opp. 

     Jeg skal kunne plassere positive og negative tall på tallinja. 
  
Engelsk: Jeg kan sette inn riktig form for “to be”  

   Jeg kan bruke ordet “says” etter setninger der det er dialog 
   

  
Lekser:  

Lesing og skriving: Lag en skildring til illustrasjonen på side 114 i Zeppelin lesebok. Bruk det du har lært om 
å skrive skildring.  
Regning: Ark med oppgaver i tallære - titallsystemet og tall på tallinja. 
Engelsk: Les side 20 og 21 i “Stairs” og gjør “Activity” oppgavene nederst på side 21 

  
  
  

  
Gloser:  



Engelsk  Norsk  

 as posibble  som mulig 

 start building  begynne å bygge 

 agree  være enig 

 watch  klokke, armbåndsur 
  

Ukas begreper:  

skildring Å skildre betyr å beskrive hvordan noe eller 
noen ser ut 

pyramide Gravsted for faraoer bygget av stein 

balmasering Å behandle et lik for at det ikke skal råtne 

  
Beskjeder:    

• Elevene tar med gymtøy på mandag. Elevene skal ikke ha med gymtøy de andre 
dagene.   
• Det er viktig at foreldre laster ned appen “skolemelding”. Det er ikke lengre mulig for 
skolen å bruke “skolesms” som tidligere. Kommunikasjon foregår nå på mail og på 
skolemelding. Fint om dere kan sende en skolemelding til kontaktlærer når dere har 
lastet ned appen, slik at dette kan registreres (trenger ikke gjøre det om du allerede har 
bekreftet at du har appen). Trenger du hjelp til å laste den ned? Det kan du få i 3. etasje 
på skolen.   
• Telefonnummer til lærernes kontor er 22902436 eller 22902434.  

 
Hilsen   
  
                   Erlend, Jørgen W., Jørgen J., Else og Hanne   
  
  

NAVN  GRUPPE  MAIL  

Erlend  5.1  ersta002@osloskolen.no  

Jørgen W.  5.2  jorgen1706@osloskolen.no  

Jørgen J.   5.3  jorgen2511@osloskolen.no  

Hanne   5.4  haboa006@osloskolen.no  

Else Spes.ped. elmaa005@osloskolen.no 

Adele  Gymlærer  adhaa039@osloskolen.no  
  
 

Trinnkontakter: (vi mangler noen, men da er i hvert fall alle gruppene representert)  

5.4: Tahira Iqbal:  taiqa004@osloskolen.no   

5.3: Stine Solbjør Kielland: stine.solbjor@gmail.com    Sanae Salhi: sanasalhi1@hotmail.com  

5.2: Thomas Berger;  thomas.berger@aksira.com og pleymtale@gmail.com 

5.1: Tomas Sørli; tomas.sorli@hotmail.com og Heidi Blum-Gjerding; mini_mee_84@hotmail.com 
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