
Ugeplan for 5a 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk: 
I skal læse mindst 20 minutter i 
jeres frilæsningsbog og læse 2 sider 
højt for en voksen. 
I skal arbejde på 
campstavning.alinea.dk i 30 
minutter - sæt uret.  

 
Matematik: 
 
Tabeltræning på tabelmester 
hver dag. 2 gange 3 minutter 
med 5-9 tabellen.  
 
Matematikfessor: Procent - 
modul 1. 
 
Engelsk: 
 
I skal logge ind med jeres uni-
login på villeby.alinea.dk 
 
Vælg Engelsk. Herefter 
Byparken. Jeg ved godt, at der 
står 3./4. klassetrin, men det er 
helt fint.  
 
Jeg forventer, at der arbejdes 
mindst 30 minutter om dagen.  
 
Har I mod på det, må I gerne 
prøve 5. klassetrin. Det er svært.  
 
 
 

Dansk: 
I skal læse mindst 20 minutter i 
jeres frilæsningsbog og læse 2 sider 
højt for en voksen. 
I skal arbejde på 
campstavning.alinea.dk i 30 
minutter - sæt uret.  
Husk at I skal aflevere jeres 
skriveopgave (s. 18 i opgaverne om 
Ordsprog og talemåder)  til mig på 
google drev. Opgaven afleveres i et 
Google dokument. 
 
Matematik: 
 

Tabeltræning på tabelmester 
hver dag. 2 gange 3 minutter 
med 5-9 tabellen.  
 
Matematikfessor: Procent - 
modul 1. 
 
Engelsk: 
 
I skal logge ind med jeres uni-
login på villeby.alinea.dk 
 
Vælg Engelsk. Herefter 
Byparken. Jeg ved godt, at der 
står 3./4. klassetrin, men det er 
helt fint.  
 
Jeg forventer, at der arbejdes 
mindst 30 minutter om dagen.  
 
Har I mod på det, må I gerne 

Dansk: 
I skal læse mindst 20 minutter i 
jeres frilæsningsbog og læse 2 sider 
højt for en voksen. 
I skal arbejde på 
campstavning.alinea.dk i 30 
minutter - sæt uret 
 
Matematik: 
 

Tabeltræning på tabelmester 
hver dag. 2 gange 3 minutter 
med 5-9 tabellen.  
 
Matematikfessor: Procent - 
modul 1. 
 
Engelsk: 
 
I skal logge ind med jeres uni-
login på villeby.alinea.dk 
 
Vælg Engelsk. Herefter 
Byparken. Jeg ved godt, at der 
står 3./4. klassetrin, men det er 
helt fint.  
 
Jeg forventer, at der arbejdes 
mindst 30 minutter om dagen.  
 
Har I mod på det, må I gerne 
prøve 5. klassetrin. Det er svært.  
 
 
 

Dansk: 
I skal læse mindst 20 minutter i 
jeres frilæsningsbog og læse 2 sider 
højt for en voksen. 
I skal arbejde på 
campstavning.alinea.dk i 30 
minutter - sæt uret.  
Skriveopgave - se vedhæftede 
opgaver. Opgaven skrives i et 
google dokument. 
 
Matematik: 
 

Tabeltræning på tabelmester 
hver dag. 2 gange 3 minutter 
med 5-9 tabellen.  
 
Matematikfessor: Procent - 
modul 1. 
 
Engelsk: 
 
I skal logge ind med jeres uni-
login på villeby.alinea.dk 
 
Vælg Engelsk. Herefter 
Byparken. Jeg ved godt, at der 
står 3./4. klassetrin, men det er 
helt fint.  
 
Jeg forventer, at der arbejdes 
mindst 30 minutter om dagen.  
 
Har I mod på det, må I gerne 
prøve 5. klassetrin. Det er svært.  

Dansk: 
I skal læse mindst 20 minutter i 
jeres frilæsningsbog og læse 2 sider 
højt for en voksen. 
I skal arbejde på 
campstavning.alinea.dk i 30 
minutter - sæt uret.  
Skriveopgaven afleveres til mig. 
 
Matematik: 
 

Tabeltræning på tabelmester 
hver dag. 2 gange 3 minutter 
med 5-9 tabellen.  
 
Matematikfessor: Procent - 
modul 1. 
 
Engelsk: 
 
I skal logge ind med jeres uni-
login på villeby.alinea.dk 
 
Vælg Engelsk. Herefter 
Byparken. Jeg ved godt, at der 
står 3./4. klassetrin, men det er 
helt fint.  
 
Jeg forventer, at der arbejdes 
mindst 30 minutter om dagen.  
 
Har I mod på det, må I gerne 
prøve 5. klassetrin. Det er svært.  



Tysk:  
 
Log ind på villeby.alinea.dk med 
jeres uni-login.  
 
Vælg tysk 
 
Arbejd løs i  ca 30 minutter. 
 
 

prøve 5. klassetrin. Det er svært.  Tysk:  
 
Log ind på villeby.alinea.dk med 
jeres uni-login.  
 
Vælg tysk 
 
Arbejd løs i  ca 30 minutter. 

 

Dansk: 

Campstavning - børnene logger ind med deres uni log in. Jeg kan følge børnenes arbejde, og de kan selv klare opgaverne. De må selv vælge hvilke opgaver de arbejder med.  

Jeg vil gerne have, at børnene logger på Aula alle  hverdage mellem 10 og 12, så jeg kan sende beskeder til dem og eventuelt hjælpe dem, hvis der er behov for det. 

Da rigtig mange har haft svært ved at komme på min uddannelse, så har jeg vedhæftet skriveopgaverne her på Aula. De skal vælge at lave en af opgaverne. 

 

De børn i klassen, der har ordblindevanskeligheder, skal se bort fra Campstavning, men logge ind på campord.alinea.dk og arbejde der. Jeg kan også her følge deres arbejde. Det er vigtigt, at de 

her ser videoinstruktionerne.  

 

Hvis I mangler bøger, så kan I stadig finde bøger på superbog.dk, atlantbib.org, https://gratisborneboger.wordpress.com, frilæsning.dk 
 

Matematik: 

 I forældre må også meget gerne skrive almindelige plus/minus/gange og division opgaver ned i børnenes hæfte. UNDER HINANDEN ikke ved siden af hinanden. HUSK at ved 

minusopgaver skal det øverste tal være det største. Ved division opgaver skal det gå op.  

 

Tysk: 

Husk at se på gloserne, der står nederst ved læseteksterne.  

 

I må selvfølgelig også meget gerne skrive til mig ved evt spørgsmål. 

 

https://gratisborneboger.wordpress.com/

