
            LEKSEPLAN UKE 48 - 5C 

Fag  Mål  Lekse  

Matte  Jeg vet hva desimaltall og desimaltegn er. 

Jeg kan skrive tideler som desimaltall. 

Jeg kan skrive desimaltall på utvidet form 

Lekse til fredag:  

Desimaltall: Gjør oppgave 3.6 – 3.9 i Multi grunnbok. Skriv svarene i 
ruteboka.  
 
Gjør oppgavene som står oppført som lekse på fredag i Campus Matte  

Norsk  Jeg vet at ord med lang æ-lyd skrives med æ. 

Ord med kort æ-lyd skrives med e. 

Les 20 minutter hver dag.  
 
Lekse til fredag: Gjør oppgavearket om Æ-lyd.  

KRLE  Jeg kjenner til de fem store 

verdensreligionene. 

 

Naturfag  Jeg kan gjøre rede for hvordan organismer kan 

deles inn i hovedgrupper.  

   

Engelsk  Jeg kan følge regler for bøying av verb. Jeg 
kan bruke adjektiver riktig. 

Les i en valgfri bok 20 minutter i uken.  

Bøye irregular verbs: to give, to go, to grow.   
Samfunnsfag  Jeg kjenner til det greske og romerske 

samfunn i antikken og kan vise eksempler på 
hvordan kulturen deres har påvirket vår egen 
tid.           
Jeg kjenner til tidlige bonde- og elvekulturer. 
(langsiktigmål)  

Lekse til fredag: GLOBUS: Gjør oppgave 1-4 side 95. Skriv svarene i 
skriveboka.   
  

Klassemiljø  Jeg følger klassereglene. 
 

  Ukas grammatikk-regel   
Øveord Begreper Utropstegn bruker du for å vise at noen roper.  Du kan også bruke det etter sterke lyder, for 

eksempel dyrebrøl eller lyden av noe som kolliderer.  

I tegneserier er det vanlig å bruke utropstegn etter lyder. I tillegg kan du bruke utropstegn 

når noen befaler noe, for eksempel en hundeeier som sier «Gi labb!» til hunden sin.  

Når du leser høyt, skal du bruke sterk stemme der det er utropstegn. 

 Antikken 
 

Marathon 

   Kolonier Ukas ord og begrep   
 Slaver Norli Junior  - Husk å registrere bøker.    
Frie menn 

  Olympiske leker  
   

https://www.norlijunior.no/


  

Informasjon og meldinger 

• Oppstilling: Elevene stiller opp 08.45 hver dag foran hovedinngangen ved den store trappa  

• Bokbind: Alle bøker må ha bokbind. 

• Lekseverksted: Hver tirsdag f.o.m. 19. oktober tilbyr Rustad skole lekseverksted for elevene 
på 5. – 7. trinn. Lekseverkstedet er fra kl. 14.15-15.15 i elevens klasserom.  Elevene må ha 
meldt seg på for å delta på tilbudet.   

• Gym: Fra og med uke 41 vil det være 3 uker med innegym, så 3 uker med utegym for 
klassene. Det betyr at 5C har utegym i ukene 41, 42 og 43, og innegym i ukene 44, 45 og 
46 o.s.v. Elevene må derfor ha med seg gymtøy til utebruk på tirsdag.  

• NB: Mandag slutter elevene på 5.trinn kl.13.45 da lærerne skal ta influensa vaksine. 
 

Tor - Kontaktlærer 5C 

Tor.strand@osloskolen.no  
  

Sigurd - Musikklærer 

Sigurd.aarvig@osloskolen.no  
 

  

Tomm - miljøarbeider, art 

coach, teaterlekinstruktør, Fysak  

tomm.kristensen@osloskolen.no 
   

Eivind - Kroppsøving,   

Eivind.torasen@@osloskolen.no  

Harun -Naturfaglærer  

Harun.biyiklioglu@osloskolen.no  

   

 

Ukeplan for 5c Uke 48 
Kl.  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag   

08:45 – 11:45  

 

  

Kl.08:45-09:45 

Matematikk 

Desimaltall  

Kl.08:45-10:15  
Naturfag  

Kl.08:45-10:45  
 

Engelsk 
  

Reading 

Kl.08:45-10:45 
Norsk 

 
Lesing 

  

 Kl.08:45-09:45 
Norsk 

 
Lesing 

  

Friminutt i 
arbeids-
øktene etter 
nærmere 
avtale 

Kl.09:45- 10:45 

Norsk 

Æ-lyden 

Kl.10:15-11:45  

Kroppsøving 

  
  
 

Utegym 

Kl.09:45-10:45 

Musikk 
 

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 

Æ-lyden 

Kl.11:15 – 12:15 

Matematikk 

Desimaltall 
  

 Kl.11:15 – 11:45 
Matematikk 

Desimaltall 

Kl.11:15-11:45  
Matematikk 

 

Desimaltall 
 

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 – 14:00 

Kroppsøving/FYSAK 

 

12:15 – 14:15  Kl.12:15-12:45 
Norsk 

Bibliotekstid 

KL.12:15-12:45  
Pause 

 Kl.12:15 – 13:45 
Matematikk 

 
Desimaltall  

Kl.12:15-12:45 
Matematikk 
Desimaltall  

 

Kl.12:45-14:15 

Samfunnsfag 
 

Antikken 

Kl.12:45-14:15 
Kristendom, religion, livssyn 

og etikk. 
 

De store verdensreligionene 

 

Kl.12:45-13:15 
Kristendom, religion, 

livssyn og etikk. 
De store 

verdensreligionene  
 

 

Slutt: 13:15  
  

 
 

Slutt: 13:45 
  

             
Slutt: 14:15  

  

 
 Slutt: 14:15  

 
Slutt: 14:00  

  

 

mailto:Bendik.skauli@osloskolen.no
mailto:Sigurd.aarvig@osloskolen.no
mailto:tomm.kristensen@osloskolen.no
mailto:Hilde.tande@osloskolen.no
mailto:Harun.biyiklioglu@osloskolen.no

