
GLOSER Ukas grammatikk-regel  
Engelsk Norsk Etter kort vokal skriver vi oftest dobbel konsonant. Hør på vokalen A i eksemplet damer og dammer 

 
Gå inn på Norsksidene og les hva de skriver om reglen. Gjør øveoppgavene nederst på siden: 

https://www.norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99317 

To try Å prøve 

A shoulder En skulder 

To chant Å messe (synge) Ukas ord og begrep 

An elbow En albue Bokomtale – sammendrag - skulptur 

A knee Et kne 

A chin En hake 

 

            LEKSEPLAN UKE 44 

Fag Mål Lekse 

Matematikk Jeg kan forklare hva prosent betyr. Lekseark deles ut mandag 
 

Norsk Jeg kan skrive bokomtale etter en mal. Velg deg en bok du nettopp har lest, eller som klassen har lest felles og fyll ut 

bokomtaleskjemaet du fikk utdelt mandag.  

KRLE Jeg kan drøfte utfordringer knyttet til temaene fattig og 

rik. 
 

Naturfag Jeg kan si noe om biologisk mangfold og gir eksempler 

på ulike organismers særtrekk. 

 

Engelsk Jeg leser en engelsk tekst med innlevelse. Les teksten “Abracadabra”. Les teksten stille for deg selv, og for noen andre hjemme. Les 

med innlevelse. Husk å øve på ukas gloser. 

Samfunnsfag Jeg presenterer arbeidet gruppen har jobbet med. Jeg 

er en god publikumer når andre presenterer. 

 

Lesing Jeg leser i minst 20 minutter hver dag. Les i minst 20 minutter hver dag og før inn på Norli. 

Klassemiljø Jeg inviterer andre med i leken.  

https://www.norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99317


 

 

                                                     
                                            UKAS INFORMASJON  

Halloween 
Fredag arrangerer vi en liten Halloween- markering. Elevene kan kle seg ut, hvis de vil. Elevene kan også ha med seg en 
halvliter valgfri drikke denne dagen. 
 
Forfatterbesøk 
Vi får besøk av forfatteren Endre Lund Eriksen på mandag. Han har skrevet blant annet boka “Verdens beste pappa”.  
 

Leksehjelp 

Leksehjelp startes i uke 45. Det vil foregå i tiden 08.15 – 08.45 på tirsdager og onsdager. Elever som skal delta på leksehjelp 
må melde seg på. Det er bindende påmelding. Foresatte melder elevene på ved å sende en melding til kontaktlærer. 
  

Informasjon om svømming 

Denne uka starter 5A med svømming på torsdag. Svømmeundervisningen rulleres med de andre klassene på 5. trinn, og 5C 
har derfor ikke sin første svømmeundervisning før i uke 46. Følg med på ukeplanen.  
 

Minileksjon 

Trinnet har begynt med ‘dagens grej’, eller som vi kaller det minileksjon. I klasserommene har vi hengt opp et verdenskart, 
som etter hvert skal fylles med ulik informasjon knyttet til forskjellige steder i verden. Vi gir et hint til hva det kan være 
noen dager i forveien, og elevene skal da gjette på hva det kan være. Snakk gjerne med barna om de ulike leksjonene, så de 
får reflektert hjemme også. Noen ganger så er man ekstra nysgjerrig på å finne mer om temaet. Hjelp de gjerne med det. 
Vi kommer ikke til å gjøre dette hver dag, men ganske ofte. 
 

Bendik, 5A 
Bendik.skauli@osloskolen.no 
 

Line Skille, 5B 
Liasa002@osloskolen.no  
 

Thomas Brekke, 5C 
 Thbra007@osloskolen.no  
 

Helene Vetland, spesialpedagog 
Helene2501@osloskolen.no  

Ingvild Plaum, faglærer   
Ingvip2505@osloskolen.no  
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Ukeplan for 5C uke 44 

Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

09:00 – 10:25 

Engelsk Matematikk Samfunnsfag Norsk med bibliotekstid Matematikk 

10:25 – 10:45 Fysisk Aktivitet Fysisk Aktivitet Fysisk Aktivitet Spising Spising 

10:45 – 11:15 Spising Spising Spising Fysisk Aktivitet Fysisk Aktivitet 

11:15 – 12:25 

Norsk med forfatterbesøk KRLE Naturfag Kunst og håndverk 

Halloween- markering 
12:25 – 12:45  Fysisk Aktivitet Fysisk Aktivitet Fysisk Aktivitet Fysisk Aktivitet 

12:45 – 14:00 

Matematikk Musikk Norsk Klassens time 

           Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

Slutt: 14:00 

 

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

