
Gloser Ukas grammatikk-regel 
Engelsk Norsk Særskriving: Når ord i et uttrykk eller en ordgruppe blir skrevet hver for seg, kaller vi det særskriving. 

Eks: Vær så god, i hvert fall og for eksempel. 

Sammenskriving: Vi kaller det sammenskriving når uttrykk eller grupper av ord blir skrevet i ett, 

uten mellomrom. 

Eks: Klasserom, klatrepark, ananasringer og skolesekk. 
Riksmålsforbundet: https://www.riksmalsforbundet.no/spraklige-utfordringer/sammenskrivning-

og-saerskrivning-av-ord/ 

 

Norsksidene: https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99320 

To hide Å gjemme seg 

A snout En snute 

To preserve Å ta vare på 

Fewer Færre 

To weigh Å veie 

A species En art (dyreart) 

 Ukas ord og begreper 

 Særskriving - sammenskriving - demokrati – grunnloven – maktfordelingsprinsippet - stortingsvalg 

 

            LEKSEPLAN UKE 15 
Fag Mål Lekser 

Matte Jeg kan forskjellen på analog og digital tid. Jobb med Multi Smart Øving i minst 30 minutter denne uken. 

Norsk Jeg sammenligner talespråk i nærmiljøet med andre 

talespråkvarianter i Norge. 

Lekse til torsdag i Ord for alt Tekstbok: 

Ta på bokbind! 

Les «Norge rundt» side 136 – 139 i Ord for alt tekstbok. Gjør lese- og 

språkoppgavene på s. 140. Svar med fullstendige setninger i lekseboka eller på 

teams.  

Ukas grammatikk-regel: 

Gå inn på lenkene til ukas grammatikk-regel og les hva som står om ukas 

grammatikkregel. Gjør øving 1 og øving 3 på Norsksidene. 

KRLE  Jeg kjenner til rituelle praksiser og etiske normer i islam.  

Naturfag Jeg kan gjøre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet 

i nærmiljøet. 

 

Engelsk Jeg kan skrive faktasetninger på engelsk.  Les teksten «Sweet- looking but spiky» og gjør oppgavearket som følger med. 

Leseteksten og oppgavearket fikk du utlevert på mandag. 

Samfunnsfag Jeg kan beskrive sentrale hendelser som har ført til 

demokratiet vi har i Norge i dag. 

 

Lesing Jeg leser i minimum 20 minutter minst tre dager denne 

uken 

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

Teams.  

 

Klassemiljø Jeg er rask til oppstilling når det ringer inn før skolestart.  

https://www.riksmalsforbundet.no/spraklige-utfordringer/sammenskrivning-og-saerskrivning-av-ord/
https://www.riksmalsforbundet.no/spraklige-utfordringer/sammenskrivning-og-saerskrivning-av-ord/
https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99320


                                                     

                                            UKAS INFORMASJON  

Oppmøte 

Alle elever møter opp ute ved oppstilt plass. Se under for et kart. 5D og 5E 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.  
 

 

Klassesammensetninger under rødt nivå med ny smitteveileder 

Det har kommet ny smitteveileder og da kan vi ikke være flere enn 15 elever i hver kohort. Derfor har vi vært nødt til å opprette en kohort til. 

Helene har ansvaret for gruppe D og Ingvild har ansvaret for gruppe E.  

Bendik Skauli, 5A 

Bendik.skauli@osloskolen.no 

 

Line Skille, 5B 

Liasa002@osloskolen.no  

 

Thomas Brekke, 5C 

Thbra007@osloskolen.no  

 

Helene Vetland, 5D 

Helene2501@osloskolen.no 

 

Ingvild Plaum, 5E 

Ingvip2505@osloskolen.no  
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Ukeplan for x uke 15 

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

09:00 – 10:45  

 

Norsk 

 

 

Engelsk 

 

 

Samfunnsfag 

 

 

Matematikk 

 

 

Naturfag 

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

11:15 – 12:30  

Norsk 

 

 

Matematikk 

 

Engelsk 

 

KRLE 

 

Klassens time 

13:00 – 14:00 Hjemmeskole 

Matematikk 

 

Hjemmeskole 

Kunst og håndverk 

 

 

Hjemmeskole 

Kroppsøving 

 

  

Hjemmeskole 

Musikk 

 

 

Hjemmeskole 

Kroppsøving 

Trill terning 

 

           Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

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

