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Informasjon 

Kjære verdens aller beste 6.trinn       

 

Vi mangler fortsatt noen få tilbakemeldinger om 

vaksinasjon. Disse må leveres inn så fort som mulig. 

Takk for en strålende uke og super fredag på 

Midgard. Vi håper de siste to ukene før høstferien blir 

like bra. 

Tusen takk til Sondre og Vegard som ga oss en 

fantastisk innføring i hvordan vikingene jobbet i smia.  

Skoledagen for 6.trinn starter kl.08.45 hver dag. Vi 

avslutter kl.14.30 på mandager, onsdager og 

torsdager. Tirsdager avslutter vi kl.13.15, og fredager 

kl.14.15. 

Vi minner fortsatt om at alle må ha innesko. Dette 

er viktig med tanke på smittevern og evakuering. 

Hilsen Rebekka, Andreas, Ingrid, Lisa, Tonje, 

Andress, Jon og Una. 

Tema 

Vi fortsetter med temaene ‘Livet i 

vikingtida’ og “Alle sammen sammen”. 

Vi har fokus på å skape et godt klasse- 

og læringsmiljø der alle er inkludert, 

føler seg trygge og gleder seg til hver 

skoledag. 

Mål 

-Alle skal bidra til en hyggelig 

skolehverdag for seg selv og sine 

medelever. 

-Jeg kan fortelle om hverdagslivet i 

vikingtida. 

-Jeg kan regne areal og omkrets av 

langhuset mitt. Jeg kan bruke 

målestokk til å regne om til virkelig 

størrelse. 

 

Lekser:  

K/H 
Klipp løse tråder og stryk forkleet. Mer info om dette kommer på onsdag.  

 

Lesing 

/skriving 

 

Les minst 15 minutter hver dag i valgfri bok. 

Engelsk Gjør disse nett-oppgavene:  

• https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-6/overom-explore-
6/2-far-far-away/explore-grammar/verbs-in-the-simple-past  

• https://www.lokus.no/open/questelevnettsted6/Language-work/Personal-
Pronouns  

Øv på øveordene (her på ukeplanen). Du skal forstå hva de betyr, og kunne lese 

dem høyt. Lydklippene i oppgaven over viser hvordan de uttales. Det er fint om du 

også klarer å skrive dem riktig. 

Praktisk Mål lengden og bredden av rommet ditt. Tegn en plantegning i målestokk 1:100 i 

ruteboka di og regn ut areal og omkrets. 

 

Hvis du har lyst, kan du tegne inn møbler og interiørdetaljer. 

https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-6/overom-explore-6/2-far-far-away/explore-grammar/verbs-in-the-simple-past
https://podium.gyldendal.no/explore/laerer/overom-explore-6/overom-explore-6/2-far-far-away/explore-grammar/verbs-in-the-simple-past
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted6/Language-work/Personal-Pronouns
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted6/Language-work/Personal-Pronouns


 

Words to learn: 

English Norwegian How to use the word in a sentence: 

came 

walked 

took 

broke 

gave 

danced 

played 

were 

kom 

gikk 

tok 

brakk 

ga 

danset 

spilte 

var 

When I came home I made dinner. 

Yesterday I walked to school. 

Who took my ball? 

She broke her arm when she was skiing. 

We gave him a present for his birthday. 

Cinderella and the prince danced all night. 

Lisa played tennis for three years before she started playing football. 

Jack and his mum were very poor. 

Timeplan 

Tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

08.45-

10.05 
1.økt 1.økt 1.økt 1.økt 1.økt 

10.05-

10.25 
pause pause pause pause pause 

10.25-

11.25 
2.økt 2.økt 2.økt Uteskole 2.økt 

11.25-

12.05 

Mat og 

pause 

Mat og 

pause 

Mat og 

pause 

Mat og 

pause 

Mat og 

pause 

12.05-

13.05 
3.økt 

3.økt 
Dagen 

avslutter 

kl.13.15 

3.økt Uteskole 3.økt 

13.05-

13.20 
pause   pause pause  pause 

13.30-

14.30 
4.økt   4.økt 4.økt 

4.økt 
Avslutter  

kl.14.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole-SMS: Send SMS til 59444202 «6 Per er syk i dag hilsen Kari» 

Har du noen gang tenkt på hvordan Farmannstredet har fått navnet sitt? 

Og hva er det man ser på bildet, tro? 

https://snl.no/Bj%C3%B8rn_Farmann 

 

 

https://snl.no/Bj%C3%B8rn_Farmann


Tlf team 6: 40905632, www.oserodskole.no 
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