
 

 

 

UKEPLAN FOR 5D UKE 21 
5. trinn stiller opp hver dag kl. 08.45 ute foran den store trappa. 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
Lesestund 
MATTE 
Personlig økonomi 

Lesestund 
MATTE 

Personlig økonomi 

 
 

OPPMØTE 08.15 
 

Abeldagen 
OsloMet 

 
 

Program: 
 

1. Vitenshow  

2. Programmering 
med Blue-Bot  

3. Geometri og 
funksjoner i stor 
størrelse. 

 
 

 
FRI 

 
KRISTI 

HIMMELFARTSDAG 
 
 

 
 

 
FRI 

 

INNEGYM 
Husk gymtøy 
+ håndkle og såpe  

 

SPISING 
MATTE 
Personlig økonomi 

FRIMINUTT SPISING 

ENGELSK 
Let’s read 
   
MATTE 
Personlig økonomi  
 
13.45-14.15  
BIBLIOTEK 
Husk å ta med deg 
biblioteks- 
bøkene dine! 

FRIMINUTT 

MATTE 
Personlig økonomi 
 
 
TEATERLEK 

SLUTT CA. 13.00  

SLUTT 14.15 SLUTT 14.15  
   



   BEGREPER        Ukens grammatikk- / rettskrivingsregel 
ØKONOMI INNTEKT 

 

BUDSJETT UTGIFT 

REGNEARK FORBRUK 

CELLER  
 

  
 

 

    LEKSEPLAN UKE 21 
 

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 som menes med økonomi, budsjett, 
inntekt, utgifter og forbruk. 

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

KRLE Jeg har forslag til hvordan jeg og familien min kan få lavere 

utgifter. 

 

Naturfag 
 

 
 

Engelsk I know what adjectives are and how to use them in 
sentences.  

Read 15 minutes in your book (English). 

Samf.fag Jeg vet hva jeg og familien min bruker penger på i løpet av en 
måned. 

 
 
 

Sosial 
kompetanse 

Jeg følger beskjeder fra de voksne. 
Jeg tar hensyn til andre reisende når vi skal ta T-bane på 
onsdag. 

 



 

 

UKENS INFORMASJON 
 

• Denne uken er det matematikkuke for hele skolen. Vi fokuserer på matematikk i alle fag. 
 

• Onsdag skal vi delta på en matematikkdag på OsloMet i forbindelse med Abeldagen.  
      Dagen starter med et Vitenshow etterfulgt av stasjoner med morsomme matematikkaktiviteter.   
      I tillegg vil det bli servert lunsj, så elevene trenger ikke matpakke denne dagen.  
      For at vi skal rekke fram i tide til OsloMet, må elevene møte kl. 08.15 denne dagen.  
     Skoledagen avsluttes når vi er tilbake ved 13-tiden. 
 

• Tirsdag er det innegym. Husk å ta med gymtøy + håndkle og såpe. 
 
 

• 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 

 

 

 

Niels Henrik Abel (1802-

1829) var en norsk 

matematiker. Han tok opp 

og løste problemer som 

andre hadde strevd med i 

hundrevis av år, gjorde nye 

oppdagelser og formulerte 

spørsmål som den dag i 

dag er sentrale i moderne 

matematikk. 
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