
Uke 39 

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

Ukeplan 5. trinn  

Læringsmål 

Matematikk Kunne  addere/subtrahere med nærmeste enkle tall 

Norsk Kunne skrive en fortelling med tilbakeblikk. 

Engelsk Kunne bruke am, is og are riktig. Kunne bruke verb i setninger.  

Ukas verdi Verdi:  Innsatsvilje     Bibelvers: Josef i Egypt - Bibelvers: 1. Mos 41,37  

 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Skrive  Norsk: Jobb videre med 
fortellingen din. La en voksen 
hjemme lese gjennom og gi deg 
minst et tips.  

Norsk: Jobb videre med fortellingen 
din. 

Norsk: Skriv ferdig fortellingen 
din og lever den på classroom 
norsk.  

Lese Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok. 
Engelsk: Logg deg inn på 
skolen.cdu.no. Gå inn på engelsk, 
5.trinn, grammar room og verb. Se 
videoen og gjør to oppgaver.  

Norsk: Les 15 minutter i valgfri 
bok. 
 
Engelsk: Se lekse og gloser i 
classroom. 

Norsk: Les 15 minutter i valgfri bok. Norsk: Les 15 minutter i valgfri 
bok. 

Regne Gjør: minst 3 oppgaver i 

Matemagisk 5A kap.1, Spor, 

R/G/B.  

   

Digitale 
ferdigheter 

Matematikk: Bruk minst 15 minutter 

på oppgaver i Kikora.no, gjerne mer! 

Gå inn på  Google Classroom og velg 

Matematikk 5.klasse 20/21 

Du jobber videre på oppgavene som 

ligger som gjøremål.  

 Matematikk: Bruk minst 15 minutter 

på oppgaver i Kikora.no, gjerne mer! 

Gå inn på  Google Classroom og velg 

Matematikk 5.klasse 20/21 

Du jobber videre på oppgavene som 

ligger som gjøremål.  

 

Muntlig     

Husk Gymtøy 
Chromebook skal være fulladet.  

 
Chromebook skal være fulladet.  

Husk diktat  
Diktatord: edderkopp, eventyr, 
Europa, etter, emballasje 
Gymtøy 

Gymtøy. Chromebook skal være 
fulladet. Ta med klær til å 
være ute i åkeren. Regnbukse,  
regnjakke og støvler  
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Uke 39 

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

Fagfordeling denne uka 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30 – 9.15 Svømming Musikk  
Norsk 

 
Norsk 

 
Naturfag 9.15 – 10.00 Samfunn Matte 

    Kapittelprøve  

10.15 – 11.00 Samfunn Matte 
    Kapittelprøve  

Norsk UTEgym UTEgym 

11.45 – 12.30 KRLE Engelsk Engelsk Matte Musikk 

12.30 – 13.15 KUH Gym KUH KRLE  

13.30 – 14.15 Norsk 

14.15 – 14.30 VASKING 

 

Info til hjemmet: 
- Minner om at det forventes at elevene kommer forberedt til skolen med blyant, visk og linjal. Chromebooken 
skal også være ladet til hver skoledag. Dersom en elev kommer uten ladet CB, må de samme oppgavene gjøres 
for hånd. Dette er ikke så populært, så flott hvis dere hjemme hjelper elevene med innlæring av gode rutiner.   
- Bibelpizza 5.-7.klasse (onsdager kl.14:30): 30.09, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 09.12 
- Svømming: Første time mandag. Oppmøte ved Øygard u-skole 07.50. Mellomtrinnet har svømming hver 
mandag frem til høstferien. Ta med badetøy, badehette og svømmebriller.  
- Prøve i samfunnsfag s.16-29 i Midgard 7, mandag uke 40 
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Uke 39 

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

Ukeplan 6. trinn 

Læringsmål 

Matematikk Ha gode regnestrategier ved multiplikasjon og divisjon 

Norsk Kunne skrive en fortelling med tilbakeblikk. 

Engelsk Kunne kjenne igjen verb og bruke verb i egen tekstproduksjon.  

Ukas verdi Verdi:  Innsatsvilje     Bibelvers: Josef i Egypt - Bibelvers: 1. Mos 41,37 

 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Skrive  Norsk: Jobb videre med 
fortellingen din. La en voksen 
hjemme lese gjennom og gi deg 
minst et tips.  

Norsk: Jobb videre med 
fortellingen din. 

Norsk: Skriv ferdig fortellingen 
din og lever den på classroom 
norsk.  

Lese Norsk: Les 15 minutter i valgfri 
bok. 
Engelsk: Les en tekst videre på 
readtheory. Husk å logge deg 
inn!  

Norsk: Les 15 minutter i valgfri 
bok. 
Engelsk: Se lekse og gloser i 
classroom. 
 

Norsk: Les 15 minutter i valgfri 
bok. 

Norsk: Les 15 minutter i valgfri 
bok. 

Regne Matte: Øv på den lille 
gangetabellen (1-10-gangen) 
Kan du hele?  

 Matte: Gjør arbeidsark  

Digitale 
ferdigheter 

    

Muntlig     

Husk Gymtøy til å være ute 
 
Chromebook skal være fulladet.  

 
Chromebook skal være fulladet.  

Husk diktat 
Diktatord: edderkopp, eventyr, 
Europa, etter, emballasje 
Gymtøy 

Gymtøy 
Chromebook skal være fulladet.  
 
Ta med klær til å være ute i 
åkeren. Regnbukse,  regnjakke 
og støvler  
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Uke 39 

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

 

 

Fagfordeling denne uka 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30 – 9.15 Svømming Musikk  
Norsk 

 
Norsk 

 
Naturfag 9.15 – 10.00 Samfunn Matte 

10.15 – 11.00 Samfunn Matte Norsk UTEgym UTEgym 

11.45 – 12.30 KRLE Engelsk Engelsk Matte Musikk 

12.30 – 13.15 KUH Gym KUH KRLE  
13.30 – 14.15 Norsk 

14.15 – 14.30 VASKING 

 

Info til hjemmet: 
- Minner om at det forventes at elevene kommer forberedt til skolen med blyant, visk og linjal. Chromebooken 
skal også være ladet til hver skoledag. Dersom en elev kommer uten ladet CB, må de samme oppgavene gjøres 
for hånd. Dette er ikke så populært, så flott hvis dere hjemme hjelper elevene med innlæring av gode rutiner.   
-Bibelpizza 5.-7.klasse (onsdager kl.14:30):  30.09, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 09.12 
- Svømming: Første time mandag. Oppmøte ved Øygard u-skole 07.50. Mellomtrinnet har svømming hver 
mandag frem til høstferien. Ta med badetøy, badehette og svømmebriller.  
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Uke 39 

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

Ukeplan 7. trinn  

Læringsmål 

Matematikk Kunne lage modeller for tekstoppgaver. 

Norsk Kunne skrive en fortelling med tilbakeblikk. 

Engelsk Delta i dramatisering av et kjent drama.  

Ukas verdi Verdi:  Innsatsvilje     Bibelvers: Josef i Egypt - Bibelvers: 1. Mos 41,37 

 

LEKSER Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Skrive  Norsk: Jobb videre med 
fortellingen din. La en voksen 
hjemme lese gjennom og gi deg 
minst et tips.  

Norsk: Jobb videre med 
fortellingen din. 

Norsk: Skriv ferdig fortellingen 
din og lever den på classroom 
norsk.  

Lese Norsk: Les 15 minutter i valgfri 
bok. 
Engelsk: Øv godt på din rolle i 
“Romeo and Juliet”.  Ta med en 
legofigur som passer din rolle.  
Til neste uke: Les en tekst videre 
på readtheory.org! Husk å logge deg 
inn.  Ta med deg tekopp, vi skal 
ha teatime!  

Norsk: Les 15 minutter i valgfri 
bok. 

Norsk: Les 15 minutter i valgfri 
bok. 

Norsk: Les 15 minutter i valgfri 
bok. 

Regne  Vis matteprøven hjemme, få 
underskrift og lever på skolen.  

Gjør oppg.2 s.28 i Matemagisk.  
Jobb 15 min på gangetesteren: 
https://www.matematikk.org/trin
n8-10/gangetesteren/ 

 

Digitale 
ferdigheter 

    

Muntlig     

Husk Gymtøy.  
Chromebook skal være fulladet.  

Husk diktat. Diktatord: edderkopp, 
eventyr, Europa, etter, emballasje 
Gymtøy 

Chromebook skal være fulladet. 
Gymtøy Ta med klær til å være 
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Uke 39 

Kontaktlærere: 5.-7.klasse: marie.s.haugen@vatneli.no, dina.kalmens@vatneli.no, 
Vi svarer på e-poster og meldinger i kontortid fra mandag til fredag. 

Lever skjema om Langedrag. 
Lever skjema om HPV-vaksine.  

ute i åkeren. Regnbukse,  
regnjakke og støvler  

Fagfordeling denne uka 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.30 – 9.15 Svømming Musikk  
Norsk 

 
Norsk 

 
Naturfag 9.15 – 10.00 Samfunn Engelsk 

10.15 – 11.00 Samfunn Engelsk Norsk UTEgym UTEgym 

11.45 – 12.30 KRLE Matte Matte Matte Musikk 

12.30 – 13.15 KUH Gym KUH KRLE  

13.30 – 14.15 Norsk 

14.15 – 14.30 VASKING 

 

Info til hjemmet: 
- Minner om at det forventes at elevene kommer forberedt til skolen med blyant, visk og linjal. Chromebooken 
skal også være ladet til hver skoledag. Dersom en elev kommer uten ladet CB, må de samme oppgavene gjøres 
for hånd. Dette er ikke så populært, så flott hvis dere hjemme hjelper elevene med innlæring av gode rutiner.    
-Bibelpizza 5.-7.klasse (onsdager kl.14:30):  30.09, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 09.12 
- Svømming: Første time mandag. Oppmøte ved Øygard u-skole 07.50. Mellomtrinnet har svømming hver 
mandag frem til høstferien. Ta med badetøy, badehette og svømmebriller.   
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