
 

 

 

UKEPLAN FOR 5D UKE 20 
5. trinn stiller opp hver dag kl. 08.45 ute foran den store trappa. 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

ANNIE 
 

5. trinn 
har forestilling for 

3, 4 og 6 trinn. 

 

 
 
 
 
 

 
 

17. mai 
 
  

 
 

KUNST & HÅNDVERK 
(Sløyd / tekstil) 

 
 

KUNST & HÅNDVERK 
(Sløyd / tekstil) 

 
 

KUNST & HÅNDVERK 
(Sløyd / tekstil) 

SPISING SPISING  SVØMMING 
GR. 2 

 
 
 
 
 
SPISE GR. 2 

SPISING SPISING 

FRIMINUTT KUNST & 
HÅNDVERK 

(Sløyd / 
tekstil) 
GR. 1 

 
KUNST & HÅNDVERK 

(Sløyd / tekstil) 

 
KUNST & HÅNDVERK 

(Sløyd / tekstil)  

 
ANNIE 

 
5. trinn 

har forestilling for 
1, 2 og 7 trinn. 

 
 

13.45-14.15  
BIBLIOTEK 
Husk å ta med deg 
biblioteks- 
bøkene dine! 

FRIMINUTT FRIMINUTT 

FRIMINUTT  
KUNST & 

HÅNDVERK 
(Sløyd / 
tekstil) 
GR. 2 

 

 

SVØMMING 
GR. 1 

 
 

 
 

 

 
KUNST & HÅNDVERK 

(Sløyd / tekstil) 
 

 

 
FYSISK AKTIVITET 

 

 
 

 
 

SLUTT 13.15 

 

God helg! 
 

SLUTT 13.45 

SLUTT 13.30  

SLUTT 14.15   
   



   BEGREPER        Ukens grammatikk- / rettskrivingsregel 
LIKNINGER LANDSDELER  

 

 

 

 

 

  

VARIABEL FYLKER 

FLYKTNING MÅLMERKER 

  

  
 

 

    LEKSEPLAN UKE 20 
 

Fag Mål Lekse 
Matte Jeg kan lage og løse oppgaver i regneark som 

omhandler personlig økonomi. 

Jeg kan Den lille multiplikasjonstabellen. 

 

Norsk Jeg kan forklare hva dialekter er. 
Jeg kan nevne noen av de viktigste målmerkene i 
dialektene. 

 
  Les i minst 20 minutter hver dag i en valgfri bok. 
 

KRLE Jeg kan nevne noen grunner til at noen mennesker må 

flykte fra landet sitt. 

 

Naturfag Jeg kan beskrive forutsetningene for at det finnes liv 

på jorda.   

 
 

Engelsk I can read and understand a text in English. TIL TORSDAG 
Read 15 minutes in your book (English) and write five sentences about the 
book.  
  

Samf.fag Jeg kan plassere de fem landsdelene i Norge på kartet.                                                                                
Jeg kan plassere de elleve fylkene i Norge på kartet. 

 

Sosial 
kompetanse 

Jeg rekker opp hånda når jeg trenger hjelp, eller vil si 
noe. 

 



 

 

UKENS INFORMASJON 
 

• SVØMMING: I ukene 19 og 20 skal 5D ha svømming igjen på enten onsdager eller torsdager.  
Følg med på ukeplanen hvilken gruppe som har svømming de aktuelle dagene.                                                                     
GRUPPE 1: EDONIS, KEVIN, KINAN, ISMAT, ARJIN, GAIA, VILDE, HANI, INGRID L., INGRID D                                                             
GRUPPE 2: KONSTANTINOS, WILLIAM, SALMAHN, SANEL, OSCAR, ADAM. MARTINE, HELIN, LINA, FRIDA, VIKTORIJA 

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

 

• Onsdag – fredag er det kunst og håndverk igjen.  
 

• Tirsdag 17.mai: For de elevene som skal gå i tog i byen:  
-Vi stiller 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.  
-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 sendt i skolemelding.  
-Fint om dere ikke tar ut barna fra toget før vi kommer frem til stoppestedet der dere også må huske å krysse dere av på liste. 

 

• Minner om at PC’en må tas med til skolen hver dag.  
PC’en skal også være ladet (minst 80 %) til hver skoledag. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Klassekontakter i 5D er: Lasse Kavli (faren til William) og Kjersti Dale (moren til Gaia). 
Hilde M. Tande: Kontaktlærer  

hilde.tande@osloskolen.no  

Harun Biyiklioglu: Naturfag  

harun.biyiklioglu@osloskolen. 

Kristina Bennich Grønkjær: Engelsk 
kristina.gronkjar@osloskolen.no  

Thea Brattetaule: Kunst & håndverk 
Thea.brattetaule@oskolen.no 

Elena Grand:  Gym 
elena.grand@osloskolen.no    

Tomm: Fysisk aktivitet, miljøarbeider, Art coach, teaterlekinstruktør,  
tomm.kristensen@osloskolen.no   

Sigurd Aarvig : Musikk 
Sigurd.aarvig@osloskolen.no 
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