
 
 

< Ukeplan for 4. – 5. trinn uke 46 
Fag: Læringsmål for uka ☺  

Du skal kunne: 
Norsk Jeg skal kunne lese og tolke tabeller. 

Engelsk Reading/listening skills: Me, Myself and I – My Family Tree. 

Grammar skills: Questions with Can  

Matte Tid. Vi regner timer, minutter og sekunder. 

Sosialt Vi skal opptre på en forsvarlig måte selv om det ikke er voksne tilstede 

 

Klokkeslett Mandag  Tirsdag  Onsdag Torsdag  Fredag  

08.35 - 09.35 KRL Engelsk Mat og helse Engelsk Norsk  

09.35 - 09.45  

09.45 - 10.45 Matte Pusikal Mat og helse Norsk  Samfunnsfag 

10.45 - 11.30 Varmlunsj  Varmlunsj 

11.30 - 12.30 Norsk Norsk Naturfag Pusikal Samfunnsfag  

12.30 - 12.40  

12.40 - 13.40 K & H Matte Fysak Svømming Musikk 

13.40 - 13.50  

13.50 - 14.20 K & H Arbeidstime Fysak Svømming Fysak 
 

 

 

 

 

 

Informasjon fra skole 😊 
Hei og velkommen til ei ny uke! 

 

Vi fortsetter med avisuka i norsken. Leseleksa er å lese i avisene de 

har i sekken. 

 

Vi jobber med Pusikal og ønsker at elevene tar med seg klær i 

fargen som gjelder for sin kattegruppe.  

- Fjøskatter skal ha brune klær, gjerne ei skjorte med ruter.  

- Utstillingskattene skal ha hvite klær, ta gjerne med boa hvis 

dere har. Gutta stiller i hvit skjorte og svart dress/bukse. 

Gjerne flosshatt. 

- Bakgårdskattene har svarte klær. Gjerne bukse med hull, 

kjettinger og skinnjakke.  

- Skipskattene skal ha grå klær med innslag av marineblått. 

Kapteinsluer, skaut og lapp over øyet er ønskelig. 

 

Svømming på torsdager. Husk badetøy, håndduk og såpe. De med 

langt hår skal ha hårstrikk.   

 

Det er lurt å ha skifteklær på skolen… Og ha med lunsj hvis du er 

usikker på om du er glad i den varme lunsjen som blir servert mandag 

og torsdag. 

 

 

 

Varmlunsj denne uka: 

Mandag: Tacosuppe 

Torsdag: Pytt i panne 

 

 

Hilsen alle oss på 4. og 5. trinn : Monica E., Dina, Betty, Birgit, Åslaug og Ailen 

 

Tlf.: Ailen 99690037 

e-post: ailen.nygard@vollanskole.no 

Mobilskole: 03686 

Karaktertrekk: 

Å være empatisk 
 

Bibelvers: 

«Da han steg i land, fikk han se 
en mengde mennesker. Han 

syntes inderlig synd på dem og 
helbredet de syke blant dem.» 

Matteus 14.14 
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Lekseplan       Uke 46 

 

 

Ukas ord. Diktat på 

fredag. 

Words to learn: 

Til Tirsdag 

 

Words to learn: 

Til Torsdag 

 

- lese tabeller 

- faktakunnskap 

-velge nøkkelord 

- være bevisst 

- sekunder 

- minutter 

- timer 

- døgn 

Aunt – Tante 

Uncle – Onkel 

Some – Noen 

Friendly – Vennlig 

Chatty – Pratsom 

Irritating – Irriterende 

 

 

 

Til tirsdag  Til onsdag- 

Kun 5.trinn 

Til torsdag  Til fredag  

Norsk:  

Les i 15 minutter i 

boka di. Husk å 

skrive på hvilken 

bok du leser på 

lesekortet. 

 

Bonka/Rakka/ 

Snipp: 

Gjør 2 sider 

 

Engelsk:  

a. Øv på «words 

to learn» (se 

under) 
 

Norsk:  

Les i 15 minutter i 

boka di. Husk å 

krysse av på 

lesekortet. 

 

Alle dager for alle 

elever: 

Øv på 

kattedansen 

 

Norsk:  

Les i 15 minutter i 

boka di. Husk å 

krysse av på 

lesekortet. 

 

Øv på ukas ord. 

 

Engelsk: 

 a. Gjør engelsk 

oppgaver du har i 

engelsk mappa di. 

Norsk:  

Les i 15 minutter i 

boka di. Husk å 

krysse av på 

lesekortet. 

 

Øv på ukas ord. 

 

Musikk:  
Lær utenat 

sangteksten: «The 

cat song» (du har 

den i mappa di) 

Den finnes på You-

tube hvis du vil ha 

melodi til 😊 

 


