
Uke 14                                Rustad skole                                         5. trinn 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  

Økt 1 (60 min): Norsk 

Helgelogg og lydbok-
oppgave (se oppgaver i 
Teams). 
 
 

Økt 1 (60 min): Matte  
Repetisjon av måling-
kapittelet. Se oppgave i 
teams, som i forrige uke. 
 

Økt 1 (60 min): Norsk  
Oppgaver om nettvett (se 

oppgaver i Teams). 

 

 

Økt 1 (60 min): Matte. 
Repetisjon av måling-
kapittelet. Se oppgave i 
teams, som i forrige uke. 
 
 

Økt 1 (60 min): Kunst & 
Håndverk / Musikk. 
 

1. K&H: Ukens kunstner: 
Gustav Vigeland. Se 
«Oppgaver» i Teams.  

2. Musikk: Se oppgaver i 
Teams.  

 

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 (60 min): Engelsk  

Oppgaver på nett (se 
morgenbrev). 

Økt 3 (60 min): KRLE 
Kristendommen: Påske 
(se morgenbrev) 
 

 

Økt 3 (60 min): Naturfag 
Eksperiment 
 
Du trenger:  
- Ett vannglass 
- Zalo eller 
annen 
oppvasksåpe 
-Matolje 
 

Økt 3 (60 min): Engelsk  

Lage tegneserie til en 
fortelling. 
 
 

Økt 3 (45 min): KRLE 

Kristendommen: Påske (se 
morgenbrev) 

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 

Informasjon  
Stengt skole:   
Da er vi snart inne i 3. uke med hjemmeskole. Vi synes fortsatt at det går veldig fint, og barna har blitt helt rå på «Teams». Det er 

gøy å se        

 
FYSAK/GYM: Vi legger opp til 60 minutter med fysisk aktivitet hver eneste dag. Dette er jo noe vi naturligvis ikke kan kontrollere, 
men det er ekstremt viktig at barna beveger seg og får frisk luft i løpet av dagen. Fint om dere kan hjelpe oss litt med akkurat den 

posten        

 
Vi fortsetter med å ha en litt mindre detaljert ukeplan og sender ut detaljerte morgenbrev hver morgen. I tillegg vil vi fortsette med 
morgenmøter på Teams kl 09.00 hver dag!  
 
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!       

 


