
Lekser Ukas ord og begrep 

Les i minst 20 minutter hver dag. Skriv 3 setninger om det 
du har lest hver dag, i lekseboka eller på Teams.  
 

 

 

            LEKSEPLAN UKE 14 
Fag Mål 

Matte Jeg kan forklare hva digital og analog tid er 

Norsk Jeg kjenner viktige kjennetegn til de nordiske språkene norsk, svensk og dansk 

KRLE Jeg kan beskrive noen rituelle praksiser og etiske normer i islam. 

 

Naturfag Jeg kan gjøre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet. 

Engelsk Jeg kan bruke there is og there are. 

Samfunnsfag Jeg kan beskrive sentrale hendelser som har ført til demokratiet vi har i Norge i dag.  

Lesing Jeg leser i minst 20 minutter hver dag og skriver setningene mine. 

Klassemiljø Jeg tar ansvar for at medelever har det bra. 



                                                     

                                            UKAS INFORMASJON  

Oppmøte 

Alle elever møter opp ute ved oppstilt plass. Se under for et kart. 5D skal møte opp ved gul 3 (se kart). Elevene kan tidligst møte opp 08.55 og 

senest 09.00. De kan ikke oppholde seg på andre plasser i skolegården- de må gå rett til gul 3 og vente der.   

 

Hjemmeskole 

Vi fortsetter med hjemmeskole fra 13.00 – 14.00 hver dag. Elevene får informasjon om hva de skal gjøre hjemme av lærerne på skolen. 

Opplegget legges også ut på Teams. Det legges opp til at elevene ikke trenger PC på hjemmeskolen. 
 

Bendik Skauli, 5A 

Bendik.skauli@osloskolen.no 

 

Line Skille, 5B 

Liasa002@osloskolen.no  

 

Thomas Brekke, 5C 

Thbra007@osloskolen.no  

 

Ingvild Plaum, 5D  

Ingvip2505@osloskolen.no  

  

Helene Vetland, spesialpedagog 

Helene2501@osloskolen.no 
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Ukeplan for 5B uke 14 

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

09:00 – 10:45 

 

 

2. Påskedag 

Fri 

 

 

Engelsk 

 

 

Norsk 

 

 

Matte 

 

 

Naturfag 

10:45 – 11:15 Spising og pause Spising og pause Spising og pause Spising og pause 

11:15 – 12:45  

Engelsk 

 

KRLE 

 

Samfunnsfag 

 

Norsk 

13:00 – 14:00 
 

Hjemmeskole 

 

 

Hjemmeskole 

 

 

Hjemmeskole 

 

 

Hjemmeskole 

 

            Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

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

