
UKEPLAN FOR 5. TRINN UKE 45 
 

Ukas gullregel: Vi tar godt vare på skolen vår. 

Mandag 06.11.17 Tirsdag 07.11.17 Onsdag 08.11.17 Torsdag 09.11.17 Fredag 10.11.17 

Morgenåpning i KG 
08:15 – 08:30  

Morgenåpning i KG 
08:15 – 08:30 

Morgenåpning i KG 
08:15 – 08:30 

Morgenåpning i KG 

08:15 – 08:30 

Morgenåpning i KG 
08:15 – 08:30   

 
Kroppsøving: 
5.2 og 5.4 
 

«Kick off» 80-tallet: 
Presentasjon av 
temaer 
 
5.1 og 5.3 
 

 
Prosjekt i 
temagrupper 
 
 
 

 
Kunst og håndverk:  
5.1 og 5.3 
 
 
Prosjekt:  
5.2 og 5.4 
 
 

 

Prosjekt i 
temagrupper 

 
Aktivitetsdag! 
Vi skal være ute 
hele dagen, så kle 
deg etter været ☺ 

Mat og storefri Mat og storefri Mat og storefri Mat Mat og storefri 

 
Kroppsøving: 
5.1 og 5.3 
 
«Kick off» 80-tallet: 
Presentasjon av 
temaer 
 
5.2 og 5.4 
 
Slutt 14.00 

 

Prosjekt: 

Verdenshendelser 

på 1980-tallet 

 

 

 

 

 

Slutt 14.30 

 

Fysisk aktivitet 

Gymsal:  

5.2 og 5.4 

Grorudbanen: 

5.1 og 5.3 

 

 

13:15 Leksetid 

Slutt 14.00 

 

Prosjekt: 

Verdenshendelser 

på 1980-tallet 

 

 

 

 

 

Slutt 13.45 

 

 
 
Slutt 13.15 

 

Ukas mål: 

Jeg kan fortelle om noe som kjennetegner 1980-tallet. 

Jeg kan skrive om en viktig hendelse på 1980-tallet.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ukas ord: blomst, oppdage, folk, loft, stoppeklokke, hoppbakke, skosåle, blåklokke 

Ukas begreper:  

Gro Harlem Brundtland: Politiker som i 1986 ble Norges første kvinnelige statsminister. 

Den kalde krigen: Begrep som brukes om konflikten mellom supermaktene Sovjetunionen og USA fra 

1945-1989. 

Berlinmuren: Mur som delte Berlin mellom Øst -og Vest-Berlin. Symbol på den kalde krigens deling av 

Europa. 

Lekser:  

Matematikk: Lekser på Kikora ☺ Gi beskjed til kontaktlære ved tekniske problemer. 

Norsk: Les Den pysete valpen, side 56 og 57 i Zeppelin lesebok. Gjør oppgaveheftet til teksten. Skriv på 

arket. 

Annen informasjon:  

Ammerud skole feirer 50-årsjubileum i høst og vi skal markere dette med to spennende jubileumsuker☺  

Vi starter denne uka og vi på femte trinn skal ta for oss 1980-tallet. Elevene vil jobbe på tvers av 

kontaktgruppene med ulike temaer. Vi kommer også ta for oss noen utvalgte viktige verdenshendelser. 

Om noen har noen gjenstander eller liknende hjemme som har med 80-tallet å gjøre og som dere tenker vi 

kunne lånt setter vi stor pris på det! Vi gleder oss veldig og vil vise fram det vi har jobba med på åpen 

kveld torsdag 16.11. 

Det blir aktivitetsdag ute på fredag. Kle deg etter været! 

Det blir ekstra fokus på sunn mat og aktivitet fram til jul. Se eget skriv og noter på eget skjema. ☺ 

Husk å levere tilbake skjema om utviklingssamtale til kontaktlærer. 

Mvh:  

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


