
 Ukas informasjon 

Begreper Tongue twister  ✓ Oppstilling: Elevene stiller opp 08.45 hver dag foran hovedinngangen ved 
den store trappa  
  

 ✓ Abeldagen: spennende matematikk dag med ulike aktiviteter og 

opplevelser innenfor faget. Elevene får matpakke av OsloMet.  
 

✓ Gym: innegym. Husk å ta med gymtøy til tirsdag og onsdag.  

 

Leseforståelse 
 
Ut på tur  
 
Samarbeide 
 
Fellesskap 

Lucky rabbits like  

to cause a ruckus. 

. 

 

 

 

 

LEKSEPLAN for 5A - UKE 20: Matte uke 
Fag Mål Lekse 

Matte Matte uke: eget opplegg  

Norsk 

 

Lese og skrive matte historier til andre klasser 

 

Leksefri 

KRLE Lese og skrive matte historier til andre klasser 
 

Leksefri 

Naturfag Jeg kan forklare hvordan planeter, galakser og 
stjerner beveger seg i universet.  

Leksefri 

Engelsk Tema: Let’s read 
 
Jeg vet hvordan jeg bøyer adjektiv og bruker dem i en 
setning. 

Lese 20 minutter i uken i engelsk lesebok. Husk at du kan lese/høre lydbok på 

Skolen app’en. 

Samfunnsfag   

Lesing Jeg vet hvordan jeg skal finne en bok på biblioteket 
som passer til hvordan jeg leser og det som 
interesserer meg.  

Lese 20 minutter hver dag i lesebok. 
 
 

Sosiale mål Jeg holder negative kommentarer for meg selv og 

øver meg på å ta hensyn til hvordan andre har det. 

 
 
 
 
 



Ukas ordtak: 
 

«En venn er en av de 

fineste tingene du 

kan ha – og en av de 

beste tingene du kan 

være.» 

✓ Husk å ta med pennal, viskelær, fagbøker og skrive/rutebok som trengs til 

timene.  

 

✓ Laptop: Laptopen skal ha minst 80 prosent strøm til hver skoledag.  
 
Kristina Bennich Grønkjær: Kontaktlærer, norsk, engelsk, krle og samfunnsfag 

kristina.gronkjar@osloskolen.no   

Harun Biyiklioglu: Naturfag og matte 

harun.biyiklioglu@osloskolen. 

Tomm Percy Kristensen: Fysisk aktivitet, gym, miljøarbeider, Art coach, teaterlekinstruktør 
tomm.kristensen@osloskolen.no    
Marie Amundrød Gudmundsen: Fysisk aktivitet, gym, ressurslærer og svømming 

Marie.gudmundsen@osloskolen.no 

Sigurd Aarvig : Musikk og grammatikk 

Sigurd.aarvig@osloskolen.no  
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Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
08.45-10.45 
Naturfag  
(Harun) 

08.45-10.15 
Gym 
(Tomm og Marie) 

 

ABELDAGEN på 

OsloMet 
 

 
Program: 
kl.10.30: Oppmøte til utdeling 
av lunsj. 
 
Kl.11.10-11.30: Vitenshow. 
 

• Multi gangebrettspill 

• Strikkhopp med 
Barbie. 

 
Ferdig kl.13.10. Deretter reiser 
vi med t-banen tilbake til 
skolen. De som vil kan gå av på 
Bogerud/Skullerud.  
 
  
 

Vi ønsker alle om noen  
fine fridager!  

10.45-11.15 
Spising 

10.15-11.45 
Norsk 

11.15-11.45 
Matte 
(Harun) 

11.45-12.15 
Storefri 

11.45-12.15 
Spising 

12.15-12.45 
Matte 
(Harun) 

12.15-12.45 
Storefri 

12.5-13.15 
Bibliotek 
HUSK bøker du må levere! 

12.45-14.15 
KRLE (matte historier) 

13.15-14.15 
Matte  
(Harun) 


