
Uke 13                                 Rustad skole                                         5. trinn 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

Økt 1 (45 min): Norsk 

 
1. Helgelogg 
2. Kahoot  

 
(Se morgenbrevet for 
mer informasjon).  

Økt 1 (45 min): Matte  
Matematikken for denne 
uken ligger i teams. Husk 
at det er to økter. En for 
tirsdag og en for torsdag. 
Videre forklaring står i 
word-dokumentet. Si ifra 
hvis dere trenger hjelp til 
noe=) 
 
 

Økt 1 (45 min): Norsk  
Gjør ferdig prosjektet om Islam. 
Er du ferdig- se ekstraoppgave i 
morgenbrevet.  

Økt 1 (45 min): Matte. 
Matematikken for denne 
uken ligger i teams. Husk at 
det er to økter. En for tirsdag 
og en for torsdag. Videre 
forklaring står i word-
dokumentet. Si ifra hvis dere 
trenger hjelp til noe=) 

Økt 1 (45 min): Kunst & 
Håndverk / Musikk. 
 
Se på det grønne feltet 
hvor det står om musikk / 
K & H. 
Velg og gjør ett av fagene.  
Hvis du rekker, kan du 

gjøre begge      .   
  
  
 

Økt 2. Fysisk aktivitet  
(60 min) 
Se morgenbrevet 

Økt 2. Fysisk aktivitet 
(60 min)   
Se morgenbrevet 

Økt 2.Fysisk aktivitet  
(60 min) 
Se morgenbrevet 

Økt 2. Fysisk aktivitet  
(60 min) 
Se morgenbrevet 

Økt 2. GYM 
(60 min) 
Se morgenbrevet 

Økt 3 (45 min): Engelsk  

“Let`s read” (se 
morgenbrev for mer 
informasjon) 
 

Økt 3 (45 min): KRLE 
Prosjekt om islam  

 

Økt 3 (45 min): Samf 
Geografi- Norge 
Fyll inn byer og steder i word-
dokument på Teams. 
Ring en venn eller to og diskuter 
oppgaven i boksen nederst på 
siden. 

Økt 3 (45 min): Engelsk  

“Let`s read” (se 
morgenbrev for mer 
informasjon) 

Økt 3 (30 min): Samf 
Geografi- fylker 
Fylkesquiz. 

Økt 4 (30 min): 
Leselogg/dagslogg 

Gå til «Oppgaver i Teams». 

 



Økt 4. Lesestund  
Les en bok i minst 20-30 
minutter.   
  

 
 

 
 

Økt 4. Lesestund  
Les en bok i minst 20-30 
minutter.   

 

 
 

  

 

 

Økt 4. Lesestund  
Les en bok i minst 20-30 
minutter.   
 

 
 

 

 

 

 

Økt 4. Lesestund  
Les en bok i minst 20-30 
minutter.   
  

 
 

 
 

GOD HELG FRA ALLE 
OSS PÅ   

5.TRINN😊  
 

Husk dagslogg Husk dagslogg Husk dagslogg Husk dagslogg Husk dagslogg 

Praktisk-estetiske fag: 
Musikk: Lær om komponisten Mozart og de ulike instrumentene i orkesteret. Gå inn på Salaby-Kanal S – Musikk – Mozartbyen https://skole.salaby.no/5-
7/musikk/mozart-byen  Gjør de forskjellige aktivitetene og til slutt oppgaven Test deg selv.  

Ps. Fellesaktivitetene med quiz og bingo kan du ev gjøre sammen med en annen i familien din        
 

K&H: Gjør oppgaven om ukens kunstner (Hannah Ryggen) på teams/its. Send til Kaja. 

Informasjon  
Stengt skole:   
Da er første uke ferdig og vi på 5. trinn synes at det har gått BRA! Vi har fått mange, nye erfaringer og vi har også fått testet 
tålmodigheten vår (ref. diverse plattformer som ikke fungerer…). Nå har vi bestemt oss for å holde oss til «Teams», og det 

fungerer veldig bra        

 
Denne ukens ukeplan er som dere ser mindre detaljert. Hver morgen sendes det ut et morgenbrev med informasjon om dagen. 
Der står det detaljert hva elevene skal gjøre i de ulike fagene og i fysak/gym. I tillegg vil hver økt være tidsbestemt.  
 
Vi er klare for en ny og annerledes uke med flotte og sporty barn!:)  
 

Ta kontakt med oss på mail/telefon hvis dere har noen spørsmål!       

https://skole.salaby.no/5-7/musikk/mozart-byen
https://skole.salaby.no/5-7/musikk/mozart-byen


 


