
 

 

Ukeplan 6.trinn 

Uke 2 – 11.-15. januar 2021 

   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Qin, Anine, 

Lise 

Qin, Anine, 

Meta 

Qin, Berit Qin, Anine Qin, Anine 

1.økt 

8.25-

9.55 

 Matte Norsk Matte M&H - 

Matte 

M&H - 

Matte 

9.55-

10.15 
     

10.20-
10.35 

     

2.økt 

10.35-
12.00 

Norsk 

Ledetråd 

Engelsk Arbeidsplan Naturfag Engelsk 

12.00-

12.25 
     

3.økt 
12.25-

13.15 

RLE Samfunns-

fag 

K&H FYSAK/ 

arbeidsplan 

Gym 

13.15-
13.30 

 Ferdig kl 

13.00 

   

4.økt 

13.30-

14.15 

Tema  K&H Norsk Gym 

 

Hei! 

Det ble en fin skolestart, alle har hvilt seg godt i 

ferien og kom på skolen med godt humør. Det 

hjalp også med snø/is i skolegården – det er 

skikkelig gøy å ake! Ta gjerne med 

akematter/rumpeakebrett, husk sokke-/hanskeskift.  

Denne uken håper vi skøytebanen også er klar, vi 

gir beskjed. I mellomtiden må den ikke brukes, 

sålen må bli solid slik at den varer så lenge vi har 

kuldegrader. Når den er klar må man også huske å 

ta med hjelm – ingen på isen uten. 

Anine har fri onsdager fremover.  

Det er nå bestemt at vi reiser på leirskole i mars. 

Det blir til Ål i Hallingdal. I forkant av det innkaller 

vi til et foreldremøte på Teams, og kommer i tillegg 

til å sende ut noen spørreskjemaer som det er 

viktig at dere svarer på.  

Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på.       

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 
Read page 166.  
You can listen to the 
song while you read.  
 
Write a short story 
about wanting to be 
somewhere else. 
(100 words) 
 

 
 
 

Multi s 114 og s 
115 
 
Gjør oppgavene.  

Kaleido grunnbok 
6b 
Les side 104. 
 
Gjør oppgave 1, 5 
og 7 på side 105.  
Skriv i norskboka. 
 

  Fortell om ukens 
ledetrådstema 
hjemme. Gjør 
oppgave 1 eller 2. 
faktasetninger eller 
en historie. 

 

Fokusord: 
Arveord, fremmedord, dialekt, språkfamilier, 

skriftlig og muntlig språk. 
 
 Ledetråd: Iskald kjempe 
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