
            LEKSEPLAN UKE 20 - 5C 

Fag  Mål  Lekse  

Matte  Jeg kan bruke ulike strategier for å regne med 

positive tall og brøk. 

 
Lekse til fredag:  
 
Ingen lekser denne uken 
 
  

Norsk  Jeg kan skrive tekster med tydelig struktur og 

mestre sentrale regler for rettskriving, 

ordbøyning og tegnsetting. 

Jeg kan bruke fagspråk og kunnskap om 

ordklasser og setningsoppbygging i samtale 

om egne og andres tekster. 

Les 20 minutter hver dag.  
 
Lekse til fredag: ingen lekser denne uken 

KRLE  Jeg kan nevne noen grunner til at noen 

mennesker må flykte fra landet sitt. 

 

Naturfag  Jeg kan rede gjøre for sirkulasjonssystemet.      

Engelsk  Jeg kan bruke enkle strategier i språklæring, 
tekstskaping og kommunikasjon. 
Jeg kan følge regler for rettskriving, 
ordbøyning og setningsstruktur  

Les i en valgfri bok 20 minutter i uken. 

 

 

Lekse til onsdag: Ingen lekser denne uken. 

Samfunnsfag  Jeg kjenner til hvordan samfunnet fungerte 
under middelalderen i Norge og Europa. 

 

Klassemiljø  Jeg følger beskjeder fra de voksne. 
 

  Ukas grammatikk-regel   
Øveord Begreper 

 

 
 

  

  
 

Ukas ord og begrep    
    

    
   



  

Informasjon og meldinger 

 

• Mandag skal 5.trinn fremføre «Annie» gjennom to forestillinger for de andre elevene på skolen.  

• Onsdag – fredag er det kunst og håndverk igjen.   

• Tirsdag er det 17.mai! For de elevene som skal gå i byen, så stiller vi opp kl.09:45 ved skolen – det er viktig 

at elevene er på plass til rett tid. Bussene kjører ned til sentrum kl. 10.00. Rustad skole skal i år gå som 

skole nr. 69 i toget og skal gå fra Festningsplassen. Jeg minner om at foresatte må hente elevene i byen 

ved Rådhuset/Rådhusplassen etter 17.mai toget.   Rustad skole marsjerer langs brygga og har 

OPPLØSNINGSSTED 1A, Hieronymus Heyerdahls gate – se kart. Fint om dere ikke tar ut barna fra toget før 

vi kommer frem til stoppestedet.  

Ukeplan for 5c - Uke 20 
Kl.  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag   

08:45 – 11:45  

 

  

Kl.08:45-09:45 

Kristendom, religion, livssyn 

og etikk. 

«Annie» 

Kl.08:45-10:15  
 

17.Mai! 

Kl.08:45-10:45  
 

Kunst og håndverk 
   

Kl.08:45-10:45 
 

Kunst og håndverk  

 Kl.08:45-09:45 
 

Kunst og håndverk 
  

Friminutt i 
arbeids-
øktene etter 
nærmere 
avtale 

Kl.09:45- 10:45 

Norsk 

«Annie» 

Kl.10:15-11:45  

  
  
 

17.Mai 

 

Kl.09:45-10:45 

Kunst og håndverk  

Kl.10:45-11:15 
Spising 

Kl.10:45-11:15 
Spising 

Kl.10:45-11:15 
Spising  

Kl.10:45-11:15 
Spising 

 

Kl.11:15- 11:45 
Norsk 

«Annie» 

Kl.11:15 – 12:15 

Kunst og håndverk 
  

 Kl.11:15 – 11:45 
  

Kunst og håndverk  

Kl.11:15-11:45  
 

Kunst og håndverk 
  

 

11:45 – 12:15 11:45- 12:15 
Pause 

Kl.11:45-12:15 

Spising 

12:15 –12:30 Pause 11:45 – 12:15  
Pause 

 

11:45-12:15  
Pause   

Kl.12:30 – 13:15 

FYSAK 
 

 

12:15 – 14:15  Kl.12:15-12:45 
Norsk 

 «Annie» 

KL.12:15-12:45  
Pause 

 Kl.12:15 – 13:45 
Kunst og håndverk 

  

 

Kl.12:15-13:15 
Kunst og håndverk 

  

 

Kl.12:45-14:15 

Samfunnsfag 
 

Middelalderen 

Kl.12:45-14:15 
 

17.Mai  

 

Slutt: 13:15  

 
 

 

Slutt: 13:15  
  

 
 

Slutt: 13:45 
  

             
Slutt: 14:15  

  

 
 Slutt: 14:15  

 
   



•  

Tor - Kontaktlærer 5C 

Tor.strand@osloskolen.no  
  

Sigurd - Musikklærer 

Sigurd.aarvig@osloskolen.no  
 

  

Tomm - miljøarbeider, art 

coach, teaterlekinstruktør, Fysak  

tomm.kristensen@osloskolen.no 
   

Marie - Kroppsøving,   

marie.gudmundsen@osloskolen.no  

Harun -Naturfaglærer  

Harun.biyiklioglu@osloskolen.no  
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