
UKEPLAN 5. TRINN, UKE 50 2018    
  

Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag  

Baseåpning: 08:15-08:30 
Skoledag: 08:30-14:00 

Baseåpning: 08:15-08:30 
Skoledag: 08:30-14:30 

Baseåpning: 08:15-08:30 
Skoledag: 08:30-13:15 
Leksehjelp: 13:15-14:00 

Baseåpning: 08:15-08:30 
Skoledag: 08:30-13:45 

Baseåpning: 08:15-08:30 
Skoledag: 08:30-13:15 

5.1:Kroppsøving 

5.2: Kroppsøving 

5.3: logg og øving til 
juleavslutning  

5.4: logg og øving til 
juleavslutning  

Øving til 
juleavslutning   

 

 

Øving til juleavslutning  Øving til juleavslutning  Øving til juleavslutning  

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

5.1: logg og øving til 
juleavslutning  

5.2: logg og øving til 
juleavslutning  

5.3: Kroppsøving 

5.4: Kroppsøving 

Julegrøt og julekos  Fysisk aktivitet. 
 
OBS! Husk på at 
halvparten skal være 
ute.  
 

 5.1: Naturfag 

 5.2: Naturfag 

 5.3: Naturfag 

 5.4: Naturfag 

 

 

 

 

  

 

Musikk i 
kontaktgruppene  

 
Mål for uken:  

Sosialt mål: 

Jeg er seriøs og bidrar positivt når vi øver til juleavslutning.  

Jeg sier hyggelige ting til mine medelever. 

 

Norsk:  

Jeg øver og lærer meg de sangene vi skal synge på juleavslutning. 

Engelsk: 

Jeg lærer meg sangen “ This is christmas “.  

 



 

Lekser: 

Øv på rollene du har og på sangene vi skal synge på juleavslutningen. 

 

Les en time i stillelesingsboka. 

 

Et lite drypp fra lærerne:  
Hei, da var allerede uke 49 over. Denne uka har vi startet med å skrive våre første 
logger. 
Loggen er privat og kun mellom lærer og elev. Da kan elevene ha en kanal hvor de kan 
skrive det de ønsker å fortelle oss lærere. Det gjør det lettere for oss å ha oversikt. Alle 
gruppene skriver i loggboka samtidig. Noen ganger har man kanskje ikke så mye å 
fortelle, andre ganger kan det være mye på hjertet. Positivt, negativt eller bare 
informativt, loggboka er et bra redskap for oss lærere fremover. Den skal brukes flittig.  
 
Vi har også laget rollespill med mobbing som tema. Elevene ble delt inn i grupper og 
laget sitt eget rollespill. Dette fremførte de for alle sammen inne i gruppene. De var 
mye latter og glede, samtidig åpnet disse rollespillene for mange gode refleksjoner 
rundt tema. Vi fikk snakket om mobbing i gruppene, hvilke følelser de hadde 
rollespillene skapte. Mange tanker ble luftet og diskutert. 
 
På basemøte fikk en gruppe vise frem sitt rollespill. Basen fikk deretter dele følelser og 
tanker rundt tema felles i hele basen. Det er tydelig å se at dette er noe som engasjerer 
og som mange barn har mange tanker rundt. Det er gøy å se at å arbeide med dette 
tema er med på å skape refleksjoner og nye tanker.  
 
På fredagen startet vi med å øve skikkelig på juleavslutningen vår. 5.trinn er ansvarlig 
for avslutningen i kirken. Det blir både et lite skuespill av juleevangeliet, sanger og fine 
ord som skal deles. Dette engasjerer veldig og det blir fult fokus på dette fremover. Det 
er veldig bra for lærere og barn og kunne gjøre noe så hyggelig sammen på tvers av 
grupper.  

 

Beskjeder og informasjon:   

• Vi anbefaler alle å lese “ett lite drypp fra lærerene”. Her kan dere fremover få litt 

bedre innsikt om som skjer på 5. trinn.  

• Vi anbefaler alle å ta med en stillelesingsbok i sekken selv om de aller fleste har 

lånt bok på skolen. 

• Synøve ønsker å få en mail om det er noen hendelser på Fysisk Aktivitet.  

• Telefonnummer til lærernes kontor er 22902436 eller 22902434. 

Hilsen Jenny, Ruth, Maria, Maria O., Tone, Synøve, Mathias, Andreas og Jan 

 



 

NAVN GRUPPE MAIL 

Jenny 5.1 jeela003@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  
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