
UKEPLAN 5. TRINN, UKE 22 2019    
  

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Fysak.: 08:00-08:30 
Skoledag: 08:00-14:00 

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 

Fysak: 08.00-08:30 
Skoledag: 08:00-13:15 

Norsk 

 5.2 

 

Ungdata 
undersø-
kelse  

5.1 

Gym  

 

5.3 +  

5.4 

Regning i 
kontaktgruppene 

K&H 

 

5.1 + 

5.2 

Engelsk  

5.3 + 

5.4 

Fri  

Kristi 

himmelfartsdag  

 

 

 Fri  

Inneklemt dag 

 

 

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

GYM 

5.1 +  

5.2 

Norsk   

5.4 

 

Ungdata 

undersø-

kelse 

5.3 

K&H 

 

5.3 + 
5.4 

Engelsk  

5.2 + 5.1 

FYSAK fra 11:45 

til 12.15. 

 

Leksehjelp fra 

12.15 til 13.00. 

Fri  Fri  

 

Mål for uken:  
Sosialt mål:  

Jeg bidrar til et godt klassemiljø. 

Norsk: 

 

Regning:  

Jeg kan plassere brøk på en tallinje. 

Engelsk: 



Jeg kan gi en kort beskrivelse av meg selv på engelsk. 

 

 

Lekser: 

Lesing og skriving: 

Les minst 30 min i stillelesingsboka.  

 Regning:  

Gjør side 156 i radius oppgavebok.  

Engelsk:  

Les s. 174 og 175 i TB og gjør s. 126 i WB. 

 

 

 

Gloser: 

Norsk: Engelsk: 

kjøpmann Grocer  

Kom på besøk  Came to tea 

Stripete   stripy 
boller buns 

  

Ukas begreper: 

Teller Viser antall deler som er fargelagt, spist 

eller brukt. 

Nevner Viser antall deler det er totalt.  

Brøkstrek  Betyr deling.  

  

  

 

Beskjeder og informasjon:   

• Alle biblioteksbøker må leveres innen onsdag 29.mai.  

• Janne er på jobb tirsdag denne uka. 



• Anne Mari skal være kontaktlærer i 5.1 ut skoleåret. Janne er også tilbake igjen og 

jobber 2 dager i uken. Når Janne kommer på jobb skal hun være med 5.1 hun også.  

• Denne uka er det bare 3 skoledager, det vil derfor være litt omrokkeringer på 

ukeplan og timene. 

• 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.  

• 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.  
Denne uken har vi vært på Lillomarka arena. Vi ble invitert av Lillomarka o-lag til å bli med på en 

fartsfylt dag med mange spennende aktiviteter. Vi har fått bruke kart og lært oss ferdigheter innenfor 

orientering. Elevene fikk også muligheten til å padle kano. Dette var en stor suksess. Barna koste seg 

masse på de ulike aktivitetene. Aktivitetene er også bra med tanke på den kommende leirskolen. Det 

er gøy for oss å se så mange barn i aktivitet og i situasjoner som kan være litt uvant. 

 

Vi har også jobbet en del med sykkelteori denne uka. På fredag hadde vi teoriprøve. Det var mange 

spente og litt nervøse barn, men vi satser på at all øvingen gir et godt utslag. 

 

5.4 og 5.1 har vært så heldige at de vant førstepremiene til klar ferdig gå kampanjen vi hadde i vinter. 

De vant et gavekort på hele 1000kr hver. På fredag bestemte de seg for å bruke premien til å gjøre 

noe hyggelig. Det resulterte i pizza og filmfest 😊   

 

Hilsen Ruth, Maria, Maria O, Tone, Mathias, Andreas, Anne Mari og Jan 
 

NAVN GRUPPE MAIL 

Anne Mari  5.1 Anria010@osloskolen.no 

Jan Fredrik 5.2 Jang2411@osloskolen.no 

Mathias 5.3 mathia0605@osloskolen.no 

Ruth 5.4 ruth1109@osloskolen.no 

Adele Gymlærer Adhaa039@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  
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