
 
Klasse: 5 FAGPLAN Uke: 25 

 

Fag Mål Lekse 
PALS  Rydd rommet ditt 

Norsk  Les i minst 20 minutter hver dag.  
Ta av bokbind og lever boka. Visk ut blyantmerker 

Engelsk  
 

 
Ta av bokbind og lever boka. Visk ut blyantmerker 
 
 

Matematikk  Ta av bokbind og lever boka. Visk ut blyantmerker 

 

Naturfag  

 

 

 

Ta av bokbind og lever boka. Visk ut blyantmerker 

Samfunnsfag  Ta av bokbind og lever boka. Visk ut blyantmerker 
 

KRLE  

 

Ta av bokbind og lever boka. Visk ut blyantmerker 
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Klasse: 5A UKEPLAN Uke: 25 

 

Tid Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

      

0825 – 0955 NORSK 
Håndverkeren 
 

 Matematikk 
Rydding 

Fotballkamp mellom 
lærere og 7.trinn  
 

Siste skoledag 
Les infodelen. 

 

    

 

0955 – 1005 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

1005 – 1105  Engelsk  

Bading hos Frøy! 
Les infodelen 
 

 

    

 

 

1105 – 1125 Spising Spising Spising Spising Spising 

1125 – 1150 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

1150 – 1300 

    

Samfunnsfag  

    

 

1300 – 1400 FYSISK AKTIVITET 

    

 

LEKSEHJELP 

God sommer 😊 

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


 

Klasse: 5A INFORMASJON Uke: 25 

 

 

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. 

 

Bading hos Frøy 

Vi gjør som tidligere og hver enkelt tar med: 

* Badetøy, håndkle og evt. briller 

* Strikk til langt hår 

* Grillmat (vi har ketchup, sennep og løk) 

* Gi beskjed hvis noen har halal behov, så fyrer vi evt. opp egen grill for det. 

 

Det er noen regler: 

* Ikke lov å tisse i vannet, alle bør ha tisset før dere går fra skolen, men vi har selvsagt toalett hvis det allikevel kniper :) 

* Ikke fly inne i huset, vi holder oss i hagen, dere går inn hageveien, Frøy viser vei. 

   

Siste skoledag 

vi ønsker (i samarbeid med FAU) at alle klasser er godtefrie - også siste skoledag. Dette er begrunnet i både kosthold og økonomi. Elevene kan ha med seg frukt, grønt og drikke. Ledelsen 

vil bidra med en liten søt overraskelse til alle.  

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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