
UKEPLAN 5. TRINN, UKE 13 2019    
  

Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag  

Skoledag: 08:00-14:00 

Fysak: 08.00-08.30 

Baseåpning: 08:15-
08:30  

Skoledag: 08:30-14:30 

Baseåpning: 08:15-08:30  

Skoledag: 08:30-12:15  

Baseåpning: 08:15-08:30  

Skoledag: 08:30-13:45 

Skoledag: 08:00-13:15 

Fysak: 08.00-08.30 

Norsk 

 

5.1 +  

5.2 

 

GYM 

 

5.3 +  

5.4 

 

Regning i 
regnegrupper  

 K & H 

 

5.1 +  

5.2 

ENG: 

 

5.3 +  

5.4 

FAIF- 
Samfunnsfag i 
kontaktgruppene 

Regning i 
regnegrupper. 

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

GYM 

 

5.1 +  

5.2 

 

Norsk 

 

5.3 +  

5.4 

 

K & H: 

 

5.3 +  

5.4 

ENG: 

 

5.1 + 

5.2 

FYSAK fra 11.45 til 
12.15. 
Leksehjelp fra 12.15 til 
13.00.  
 

5.1: Naturfag 

5.2: Naturfag 

5.3: KRLE 

5.4: KRLE 

 

  

 

Musikk i kontakt-
gruppene 

 

Ukeprøve 

 

Mål for uken:  
Sosialt mål: 

Jeg bidrar til ett positivt læringsmiljø i kontaktgruppa.  

Lesing og skriving: 

Jeg kan bøye regelrette verb og substantiv. 

Jeg vet hva verb, substantiv og adjektiv er. 

Regning: 

Elevene får målene i mattegruppa si.  

Engelsk:  

Jeg kan fortelle om kjente britiske steder. 
 



Lekser: 

Lesing og skriving:  

Fortell en av foreldrene dine om filmen vi så fredag i uke 12. Bruk oppgavene dere 

arbeidet med på skolen som utgangspunkt (de ligger nederst på ukeplanen). I lekseboka 

deres skal dere skrive ned hva dere pratet om. Skriv minst en halv side, den skal 

foreldrene dine lese og skrive under på. Underskriften bekrefter at dere har snakka om 

temaet mobbing og at de har lest det som dere har skrevet.  

Regning:  

Barna får leksene i regnegruppene sine. 

Engelsk:  

Les s. 108 i TB og gjør s. 82 i WB. NB! Skriv svaret ditt med helsetninger.  

 

Gloser: 

Norsk Engelsk 

kjent/ berømt  famous  

vennlig  gentle  

hjerteinfarkt  heart attack  

voksfigurer  wax models  

 

Ukas begreper: 

Bergarter Er en type stein. Det finnes tre hovedtyper 
bergarter. Størkningsbergarter, 
sedimentære og metamorfe bergarter.  

Mineraler  Er det bergarter er satt sammen av. De 
vanligste mineralene i Norge er kvarts, 
glimmer og feltspat.  

Fossil  Er avtrykk eller bevarte rester av dyr og 
planter i stein.  

Magma  Innenfor jordskorpa er det en flytende 
masse. Denne massen kalles for magma.  

  

 

Beskjeder og informasjon:   



• Det er viktig at foreldre laster ned appen “skolemelding”. Det er ikke lengre mulig 

for skolen å bruke “skolesms” som tidligere. Kommunikasjon forregår 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).  

• Det er fint om de som har mulighet kan ta med seg aluminiumsbokser til skolen. 

Hver elev trenger 2 bokser. Eks. Ta med brusbokser, energidrikkbokser eller noe 

lignende. Boksene bør være ferdig vaskes. Leveres til kontaktlærer eller Jan.  

• Elevene skal starte klokka 08.00 mandag og fredag. Det er fortsatt mange elever 

som kommer for sent. Dette blir ført opp som vanlig fravær. Den siste halvtimen 

med fysak blir onsdag 11.45 - 12.15. Leksehjelpen blir da fra 12.15 - 13.00.  

• Alle må ha med stillelesingsbok til skolen hver eneste dag.  

• Telefonnummer til lærernes kontor er 22902436 eller 22902434. 

 

FORRIGE UKES FOKUSOMRÅDER: Ett lite drypp fra lærerne.  

På mandag jobbet vi med en ny episode av “sånn er jeg, og sånn er det”.  I denne serien 

har elevene fått et innblikk i hverdagen til barn som har en ekstra utfordring å leve med. 

Som i forrige uke har vi i grupper reflektert og diskutert rundt dette, og elevene har fått 

kommet med egne meninger og synspunkter rundt dette temaet. Vi har hatt stort fokus 

på muntlighet og det å tørre å dele sine egne meninger. Det er også veldig gøy for oss 

lærere å høre at elevene har modne og gode tanker rundt temaet. I tillegg er det ekstra 

gøy når flere av elevene kommer og forteller at de nå har sett hele sesong 1 hjemme. 

 

På fredag så vi filmen “de tøffeste gutta” og jobbet med oppgaver til filmen. Temaet i 

filmen er blandt annet mobbing. Vi skal jobbe videre med filmen i uke 13 og dere finner 

spørsmålene elevene har jobbet med i bunnen av denne ukeplanen.  

  

Gruppene har også gjort litt forskjellig når det kommer til hemmelig venn, gullboksen 

og loggskriving.  

Hilsen Ruth, Maria, Maria O, Tone, Mathias, Andreas, Arman og Jan 

 

 

NAVN GRUPPE MAIL 

Arman 5.1 Arman1609@osloskolen.no 
Jan Fredrik 5.2 Jang2411@osloskolen.no 

Mathias 5.3 mathia0605@osloskolen.no 

Ruth 5.4 ruth1109@osloskolen.no 
Synnøve  Fysisk 

aktivitet 
Ssyaa001@osloskolen.no 



Maria V. Spesialpedagog kndja001@osloskolen.no 
 

Trinnkontakter: 

5.1 Karianne 
W. Gammelsrud 

karianne.wiger@gmail.com  Hanne C. 
Bratlie 

hannechristoffer@hotmail.com 

5.2 Magny magnysfroystein@gmail.com Hodan hodancaddey@gmail.com 

5.3 Ifrah Mohamoud koronto@hotmail.com Ragnhild H. 
Nyhuus 

ragnhild.haakenstad@gmail.com 

5.4 Halima halimasadia83@hotmail.com Valbona Aquabona@hotmail.com  

  

  

 Oppgaver til filmen «De tøffeste gutta». 

  

1. Hvor bra syntes du filmen var? Hva likte du godt og hva likte du dårlig? Begrunn svaret 

ditt. 

2. Hvilke ulike følelser ga filmopplevelsen deg? Gjorde noen av scenene i filmen deg glad? 

Ble du noen gang trist i løpet av handlingen? Flau? Sint? Hva fikk deg til å le? Gjorde 

noe deg redd? Sammenlign dine følelsesmessige reaksjoner med andres. 
3. Beskriv Modulf. Hva er hans sterke og hva er hans svake sider? Hvis Modulf hadde gått i 

klassen din, tror du han kunne ha vært en god venn for deg? Begrunn svaret ditt. 
4. Hvis du blir mobbet, hvem kan du snakke med da? Tenk nøye igjennom dette, for hvis du 

blir mobbet så er det viktig å vite hvem du kan ta kontakt med for å få hjelp. 
5. Hvordan tror du Frank og Jørgen har det inni seg når de mobber Modulf? 
6. I filmen, når Modulf møter Lise første gang, sier Modulf at hun er «det perfekte 

mobbeoffer». Hva mener han med dette? 
7. Hvor mange tror du blir mobbet på skolen du går på? Hva kan gjøres for å få slutt på all 

mobbingen på en skole? 
8. Modulf forteller at faren hans pleide å si at «Ekte helter stiller opp for de som er svakere 

enn seg». På hvilke måter kan du stille opp for de du vet at blir mobbet? 
9. Ungdom gir ofte kallenavn til hverandre. Hva er forskjellen på et hyggelig og et slemt 

kallenavn? Bruker du kallenavn på noen? Er du sikker på at vedkommende setter pris på 

det navnet? 

10. Frank og Jørgen herser med Modulf. Sverre, Ali og Arne herser med Frank og Jørgen. 

Tror du det er noen andre, som vi ikke blir kjent med i denne filmen, som herser med 

Sverre, Ali og Arne? Hvem kan i så fall det være? Gi eksempler. 
11. Hva tror du filmskaperne ønsker å formidle med denne filmen? 

12. Hva synes du om måten filmen slutter på? Begrunn svaret ditt. 
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