
6.trinn uke 23 
02.06 – 05.06 

 

Informasjon 

• Denne uka er vi nesten tilbake til 
normalen. Elevene blir delt i to nye 
grupper som skal holdes adskilt. 
Denne gruppeinndelingen vil også bli 
de nye kontaktgruppene fra høsten 
av. Ann-Karin skal bytte skole etter 
mange år på Oserød. Derfor vil 
kontaktlærerne til neste år være 
Kjersti og Elin.   
 

• Legg merke til at inndelingen av 
dagen vil være litt annerledes enn den 
har vært. Skoledagen vil nå starte kl. 
08:50. Tirsdag møter de på de ”faste” 
oppmøtestedene.  
 

• Elevgruppene får egne områder de 
kan oppholde seg på i friminuttene.  
 

Ukas mål 

Sosialt mål: Ha det hyggelig sammen og overholde 
de nye smittevernreglene. 
 
Norsk: Jeg kan forklare hva et språklig bilde er. Jeg 
vet når jeg skal bruke å eller og i setninger. 

Matematikk: Jeg forstår bevegelse i et 
koordinatsystem.  

English: I can have a conversation about the 
weather forecast. I know how to use nouns in plural 
and I know some uncountable nouns. 
 
Naturfag: Jeg kan kjenne igjen minst 5 mosearter. 

snl.no 

 
Periodens tema:  
Ut i naturen – gikk en tur på stien 
 

 

 

Ukas timeplan: 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

 
08:50-10:05 

 
FRI 
 

Eng 
 
 

Matte Norsk Norsk Matte Norsk No No 

10.0510.25 Friminutt 

 
10.25-11.25 

 Matte 
 
 

Eng Matte Nat Norsk Matte Eng Krle 

11.25-12.05                               MATPAUSE 

12.05-13.15 Friminutt 

 
12.05-13.15 

 
 
 

No No Nat Matte Nat KRØ  Krle Eng 

13.15-13.30 Friminutt 

 
13.30-14.15 
 

 
 
 

 FYFO FYFO KRØ Nat  

 

 

Bjørnemose 



Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

 

tirsdag 
Lesing: Les 15 min i egen bok.  
 

onsdag 
Lesing: Les 15 min i egen bok. 
Matte: ½ t Multi Smart øving.   
No: Salto 6B, rød skrivebok: Les s. 162-163, gjør oppgave 4 og 5 s. 169 

torsdag 
Matte: ½ t Multi Smart øving.   
 

fredag 

Eng. https://www.gyldendal.no/grs/Explore/6/Explore-6-My-Textbook-Smartbok  
Read about Weather Forecast on p. 146-147 three times, one out loud for an adult. NB: Write 
down words to learn and read the sentences on your work plan. Write down one of the sayings 
and make an illustration that fits the text.  
No: Salto 6B, rød skrivebok: Les s. 170, gjør oppg. 20 s. 171 

 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk og tema: Øv på å skrive ordene riktig.  

Språklige bilder, sammenlikning, metafor, besjeling, 

Engelsk: Øv på å forstå ordene. Øv på å bruke dem i setninger. Øv på uttale. 

English Norwegian How to use the word in a sentence: 

weather forecast 

wind direction 

thunderstorm 

sayings 

noticed 

rainfall 

a pair of scissors 

a slice of bread 

værmelding 

vindretning 

tordenvær 

ordtak 

lagt merke til 

regnskur 

en saks 

en brødskive 

Before I go away on a journey, I must look at the weather 
forecast.  

The wind direction is important when sailing on the 
ocean. 

Yesterday, I came into a thunderstorm. 

I know some sayings about the weather. 

People have notised animals’ behaviour before a rainfall. 

Can you send me a pair of scissors, please? 

I would like a slice of bread with cheese and ham, please. 

 

 

 Fravær meldes i Skooler eller Mobilskole: SMS til 594 44 202.  Eks: “6 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.” 

Tlf teamkontor 6: 409 05 631 (OBS: Ikke sms til dette nr!)     

https://www.gyldendal.no/grs/Explore/6/Explore-6-My-Textbook-Smartbok

