
 

 

Ukeplan 6.trinn 

Uke 1 – 4.-8. januar 2021 

   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 

8.25-

9.55 

 Ukeoppstart Norsk Matte K&H - 

Matte 

K&H - 

Matte 

9.55-

10.15 
     

10.20-
10.35 

     

2.økt 

10.35-
12.00 

Matte Engelsk Arbeidsplan Naturfag GYM 

12.00-

12.25 
     

3.økt 
12.25-

13.15 

RLE Samfunnsfag K&H FYSAK/ 

arbeidsplan 

Engelsk 

13.15-
13.30 

 Ferdig kl 

13.00 

   

4.økt 

13.30-

14.15 

Norsk  K&H Norsk Klassens 

time 

 

Godt nytt år! 

Vi gleder oss til å møtes igjen! Vi er fortsatt på gult 

nivå og håper det holder seg slik fremover. Det er 

derfor ekstra viktig at vi alle følger retningslinjene – 

holder oss hjemme når vi er syke, vasker hender 

ofte og holder avstand til de som ikke er i samme 

klasse/kohort.  

De neste 3 ukene har vi «Typisk norsk!» som tema. 

Vi skal møte det typisk norske på mange 

forskjellige måter – typisk norske ord, typisk norsk 

mat, typisk norsk håndverk – men hva er egentlig 

typisk? 

 

Vi håper snøen blir en stund, og oppfordrer alle til 

å kle seg godt og gjerne ta med skift til hender og 

føtter. Det blir ekstra utetid når sola skinner! 

Vi får en ny lærer på trinnet på mandagene – Lise.  

Med ønsker om en fin uke! 

Qin og Anine 

  

 

Kontaktlærere: 

Qin Ye (97112206) 

Qin.Ye@faerder.kommune.no 

Anine Stousland (90525531) 

Anine.Stousland@faerder.kommune.no 

Ukebrev legges ut på hjemmesiden: 

https://www.faerder.kommune.no/brattas-skole/trinn/6-

trinn/ 

Fravær meldes på SkoleSMS: Send [trinn] [tekst] til 

594 44 204. Eks: 6 Trine er syk i dag.  

 

 

 

LEKSEPLAN – lekser til: 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ukeslekse 
«Meteorology 101» 
Read page 154 and 
155 in Quest. 
Do after reading on 
page 155. Answer in 
full sentences.  

 
 
 

Multi s 108-109 
Les faktaboksene 
på s 108 
Skriv om forskjeller 
mellom prisme og 
pyramider 
4.7, 4.8 
4.10 

Kaleido grunnbok 
6b 
Les side 92-93 
Gjør oppgave 1-3 
på side 93.  
Skriv i norskboka. 
 

Dialekt-oppgave i 
OneNote. 
Les inn teksten på 
din egen dialekt.  

Fortell om ukens 
ledetrådstema 
hjemme. Gjør 
oppgave 1 eller 2. 

 

 

Fokusord: 
Arveord, låneord, fremmedord, nyord, dialekt, dagligspråk, 

familiespråk, muntlig språk, skriftlig språk 

Ledetråd: Seig og kvikk 
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