
 



 
Klasse: 5 FAGPLAN Uke: 24 

 

Fag Mål Lekse 
PALS   

Norsk vet hva som skal være med i en god bokanmeldelse. Les i minst 20 minutter hver dag.  
Skriv en bokanmeldelse av boka du leser. 
 

Engelsk Jeg vet hva uregelrette verb er (irregular verbs) 
 
 

Gå inn på Quest sine nettsider og gjør de tre oppgavene som ligger på hver sin side der. Bla deg 
videre når du er ferdig med den første siden. Sjekk svarene dine ved å trykke på «svar». Gjør 
oppgaven på nytt helt til du klarer alle. Historien om Doctor Dolittle står s.118 i Textbook. 
 
http://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/Irregular-Verbs 
 

Matematikk Jeg klarer å beskrive og tegne mønstre jeg ser rundt 
meg.  

Lekse: Se deg rundt og finn to forskjellige mønstre. Når du har funnet de, tegner du de i boken din. Du 

kan lete både ute og inne 😊  

Ekstra: Klarer du å finne fem forskjellige mønstre?  

Naturfag Kortsiktig mål: Jeg kan bruke digitale hjelpemidler til å 

dokumentere feltarbeid. 

Langsiktig mål: Jeg kan planlegge og gjennomføre 

undersøkelser i minst ett naturområde, registrere 

observasjoner og systematisere resultatene. 

 

Samfunnsfag Jeg vet hva et fylke er, og hvor mange fylker det er i 
Norge. 

Er noen i familien eller slekten din fra andre fylker enn Oslo? Snakk med de hjemme og finn ut om dere 
bare er osloensere, eller om dere har familie andre steder også.  

KRLE Jeg kan samtale om innhold i den jødiske 
trosbekjennelsen og gjøre rede for jødiske gudssyn.Jeg 
kan forklare hva Tora er og fortelle om Abrahams pakt 
med Gud. 

  

Gloser 
Ukas begreper Engelsk Norsk 

infinitive infinitiv Infinitiv 

present tense presens Presens 

past tense preteritum Preteritum 

to keep å beholde  

to become å bli  

sentence setning  

hedgehog pinnsvin  

   

http://www.lokus.no/open/questelevnettsted5/Language-Work/Irregular-Verbs
http://www.rustad.gs.oslo.no/index.htm
http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/


 

   

 

Klasse: 5A UKEPLAN Uke: 24 

 

Tid Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

      

0825 – 0955 NORSK 
Fremfring 
 

 Matematikk 
 
 Reiselivsmesse 9.30-10 
 

Naturfag 
 
Smådyr 

Samfunnsfag og norsk Norsk 
Leserinnlegg 

    

 

0955 – 1005 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

1005 – 1105  Engelsk  

Krle 
Jødedom 

MATEMATIKK 
Mønster 

    

Fysak 

 

1105 – 1125 Spising Spising Spising Spising Spising 

1125 – 1150 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

1150 – 1300 

    

Samfunnsfag GYM / SVØM 
5A: Svømming 
 
Husk reglene for blåsing 
i fløyta! 
 

    

KRLE 
Jødedommen 

1300 – 1400 FYSISK AKTIVITET 

    

 

LEKSEHJELP 

God helg 😊 

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/
http://www.rustad.gs.oslo.no/index.htm


 

Klasse: 5A INFORMASJON Uke: 24 

 

 
Fravær 
Alt sykefravær skal meldes gjennom skolens fraværstelefon for elever. Send SMS til 41716112, og start meldingen med RUT klasse melding, husk 
avsender. Eks: "RUT 5A Line er syk i dag. Mvh…». 
 
Leksehjelp 
Tirsdager kl. 13:30-14:30 og onsdager kl. 07:55-08:25. Vi går bort fra den nye ordningen med blandede leksegrupper, og kommer til å fortsette med å ha 
lekser klassevis. 
 
Felles sommeravslutning 13.06. 
Onsdag 13.juni kl. 17:30-18:40 blir det felles avslutning i skolegården for alle elever, foresatte og søsken. Det vil bli innslag fra alle trinn. 
 

 

  

 
 

Kristian Antonsen (5B) 
krana009@osloskolen.no 
 

Marthe Lunde (5C) 
malua012@osloskolen.no 
 

Line Skille-Aspholm (5A) 
liasa002@osloskolen.no 
 

Alexander Eriksrud (fag) 
alera002@osloskolen.no 

Kristin Kyrkeeide (fag) 
krisso2507@osloskolen.no 
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