
Læringsplan 5A  

Uke 34 og 35 

Info:  

Hei! Vi har hatt en god oppstart på 5.trinn.        
 
- Alle må levere skjema for personopplysninger og Ipadkontrakt så fort som mulig. 
- Alle skal dusje etter gymtimer, både etter innegym og utegym. 
- Vi har valgt elevrådsrepresentanter på trinnet: 
 5A: Ella, 5B: Johan. Første elevrådsmøte er torsdag 25.august. 
- Tirsdag 23.august: Møte med klassekontaker (Guro Havig og Sigrun Bruket) 17.30 - 18.30. 
Tema: Oppstart nytt skoleår og høstens foreldremøte. 
- Vi skal ta klassebilde 1 eller 2.september. 
- Lekseboka samles inn siste time på fredager.  
- Høstens foreldremøte blir tirsdag 6.september kl.18.00, innkalling kommer.  
- Elevene må øve hjemme, slik at dem kan sin egen feide pålogging utenat. 

 

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring 
 

Læringsmål for perioden: 

Tema på 5.trinn: “Fellesskapet”.  
Vi jobber for at vi skal ha det godt sammen som 
klasse.  
Vi har fokus på:  
- Bli godt kjent 
- Spille på lag   

- Du skal vise at du er en god klassevenn. 
- Du skal vise at du følger regler og rutiner. 
-  Du skal komme godt i gang i alle fag og gjøre 
så godt du kan.  

Sosiale mål:  

• Respektere hverandre og hverandres ulikheter 

• Ta hensyn til andre 

• Føle seg trygge på hverandre både inne og ute   
 

Leseutvikling og metode:  
Forberedelse til nasjonale prøver: Leseforståelse og letelesing. 
  

 

Læringsarbeid:  
Norsk:  
Uke 34: Les og svar på oppgaver til “Beveren”.  
Uke 35: Les og svar på oppgaver til “Islandshesten”. 
 
Engelsk  
Uke 34: Worksheet about my body 
Uke 35: Worsheet about my body 
Matematikk  
Uke 34: Arbeidsark addisjon 
Uke 35: Arbeidsark addisjon 

 



 

34 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag  

1. økt Ny plan/Norsk 

 

Norsk 

 

Leseforståelse 

Uteskole Matte 

De fire 

regningsarter 

Stasjoner 

INNEGYM 

Lek med og 

uten ball inne i 

hallen 

2. økt Norsk 

Datarommet 

 

 

Læringsarbeid Vi går til 

Trekkspilltoppen. 

Matte 

ds 

INNEGYM 

Lek med og 

uten ball inne i 

hallen 

3. økt Klassens time Engelsk 

“Back to school” 

Stasjoner 

Sosiale aktiviteter Sam.fag 

“Spor etter 

vikingtiden” 

Naturfag 

Ville vekster 

4. økt KOH 

Brodering 

Engelsk 

ds 

 Sam.fag 

“Spor etter 

vikingtiden” 

Matte 

Spill/data 

5. økt KOH 

Brodering 

Matte 

“Vårt 

Matemagiske 

klasserom” intro 

Skoledagen 

avsluttes 13.10 

Musikk Oppsummering 

av uka/Norsk 

 

35 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag  

1. økt Norsk 

Utdeling av 

Ipader  

Norsk 

 

Ordkjedetest 

Uteskole Matte 

De fire 

regningsarter 

Stasjoner 

UTEGYM 

Aktiviteter ute på 

den store 

fotballbanen 

2. økt Norsk  

 

Oppstart teams 

Læringsarbeid Vi går til speider-

gapahuken. 

Matte 

ds 

UTEGYM 

Aktiviteter ute på 

den store 

fotballbanen 

3. økt Klassens time 

 

Engelsk 

“Back to school”  

Stasjoner 

 

Stasjoner. 

Sam.fag 

“Spor etter 

vikingtiden” 

Naturfag 

Ville vekster 

4. økt KOH 

Brodering 

Engelsk 

d.s. 

 

 Sam.fag 

“Spor etter 

vikingtiden” 

Matte 

Spill/data 

 

5. økt KOH 

Brodering  

Matte  

Matemagiske 

klasserom 

Skoledagen 

avsluttes 13.10 

Musikk Oppsummeringav 

uka/Norsk 

 


