
  

6.TRINN UKE 49 

 

Informasjon 

Kjære verdens aller beste 6.trinn       

 

Nå går vi endelig inn i en hyggelig adventstid her på Oserød 

skole. I ukene frem mot jul retter vi fokuset mot elevens kreative, 

skapende, inkluderende og samarbeidende sider. Elevene sitter 

nå sammen på gruppebord i alle rom, og vi ønsker å lage en 

rolig, trygg og hyggelig ramme rundt adventstiden. 

 

Dette fører til en liten endring på morgenrutinen vår. Elevene 

skal møte utenfor garderoben ved skolestart, og herfra går vi 

direkte inn til adventssamling i klasserommet. 

 

Vi retter også fokus mot følelser de neste to ukene, og vi tar 

utgangspunkt i et undervisningsopplegg som har fått navnet 

“Spinnville følelser”. Undervisningsopplegget har som mål å 

bidra til at elevene utforsker og undrer seg over de ulike 

følelsene.  

 

Mat og helse 

Denne uken er det grønnsakssuppe på menyen. B-gruppa har 

mat og helse på mandag, og C-gruppa på torsdag. 

Vi minner om innesko og hårstrikk når vi er på kjøkkenet! 

 

Hilsen Rebekka, Andreas, Ingrid, Lisa og Una. 

Selvstendighet 

-Jeg rydder pulten min og passer 

på at gruppebordet ser hyggelig ut 

før og etter undervisning. 

 

-Jeg bidrar til trivsel, samarbeid og 

arbeidsro på gruppebordet mitt. 

 

-Jeg har med meg det jeg trenger 

til leksearbeidet hjem mandag og 

tirsdag. 

Norsk 

-Jeg vet at en konjunksjon binder 

sammen ord, setninger eller 

setningsledd. 

-Matematikk 

-Jeg kjenner sammenhengen 

mellom brøk, prosent og 

desimaltall.  

English 

-I know some English conjuctions. 

 

Lekser: 

Engelsk Øv godt på øveordene: På fredag blir det en test. Du får prøven med deg hjem 

så du kan øve på den. 

Green Folder: Engelsk leselekse og øveprøve 

Norsk Oppgaver i eget julehefte. 

Lesing  Les minst 15 minutter i valgfri bok eller blad hver dag. 

Matematikk Arbeidsark i rød perm. Du kan skrive rett på arket       



Engelske øveord: https://quizlet.com/_92z3oi?x=1qqt&i=1h3dg  Se neste side! 

Nye ord 

(konjunksjoner) 

 

Repetisjon fra forrige uke 

I  (OBS: stor bokstav)  =  jeg 

you  =  du 

he  =  han 

she  =  hun 

it  =  den/det 

we  =  vi 

you  =  dere 

they  =  de 

me  =  meg 

him  =  han/ham 

her  =  henne 

us  =  oss 

them  =  dem 

and  =  og  

or  =  eller 

so  =  så 

but  =  men 

Timeplan 

Tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
08.45-10.05 Lystenning og 

advents-

samling 

Mat og helse 

(B) 

Gym  

Engelsk 

Musikk og 

kalenderstund 

Kalenderstund Kalenderstund 

Mat og helse 

(C) 

 

FYFO 

Kalenderstund 

10.05-10.25 pause pause pause pause pause 
10.25-11.25 Julehefte 

Matte  

Norsk 

Mat og helse 

(B) 

 

 

Gym 

Engelsk 

Musikk og 

kalenderstund 

 

Matte 

Julehefte 

Spinnville 

følelser. 

Mat og  

Helse (C) 

Digital 

time/RLE 

Matte 

Spinnville 

følelser 

Engelsk 

Norsk 

Samfunnsfag 

11.25-12.05 Mat og pause Mat og pause Mat og pause Mat og pause Mat og pause 
12.05-13.05 Julehefte 

Matte 

Norsk 

Mat og helse 

(B) 

 

Gym  

Engelsk 

Musikk og 

kalenderstund 

 

Matte 

Julehefte 

Spinnville 

følelser 

 

Mat og helse 

(C)  

Digital 

time/RLE 

Matte 

Spinnville 

følelser 

Engelsk 

Norsk 

Samfunnsfag 

13.05-13.20 pause   pause pause pause 
13.30-14.30 Julehefte 

Matte 

Norsk 

Mat og helse 

(B) 

 

   

Matte 

Julehefte 

Spinnville 

følelser 

 

 

Mat og helse 

(C) 

Digital 

time/RLE 

Matte 

Spinnville 

følelser 

Engelsk  

Norsk 

Samfunnsfag 
Avslutter kl.14.15 

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

Tlf team 6: 40905632, www.oserodskole.no 

https://quizlet.com/_92z3oi?x=1qqt&i=1h3dg
http://www.oserodskole.no/


 

 

Dette er prøven dere får på fredag. Øv godt, og la arket ligge igjen hjemme. 

 
  

English words, week 48/49   Name:______________________________ Class______ 

 

1. Write the English word on the line: 

og  _____________________ 

eller  _____________________ 

så  _____________________ 

men  _____________________ 

jeg  _____________________ 

du /dere  ___________________ 

han  _____________________ 

hun  _____________________ 

den /det  ___________________ 

vi  _____________________ 

de  _____________________ 

meg  _____________________ 

ham  _____________________ 

henne  _____________________ 

oss  _____________________ 

dem  _____________________ 

 

2. Hvis du blir fort ferdig kan du skrive noen setninger med de engelske ordene her: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Leselekse uke 49 

Her er setningene dere lagde i timen! Les dem, og sett strek under konjunksjonene AND, OR, BUT og 

SO. 

 Mari is cool, but Olivia is cooler. 

 Alde loves dancing, and Tone likes boxing. 

 I don’t like Samsung, so I prefer to use Apple. 

 Would you like some popcorn, or would you prefer chocolate? 

 I like taco, but pizza is better. 

 I like Maths and you like P.E. 

 I like red apples, but I don’t like the green ones. 

 “Among us” is good, and “Roblox” is also good. 

 I play football and my sister plays ice hockey. 

 I work out so I can eat tacos. 

 I want to go out but my mom said no. 

 I like swimming but I like football better. 

 Alva likes Pepsi and Selma likes Coke. 

 Do you want to come out so we can play?  

 My friend is sick, so we can’t go shopping. 

 Should I go for a walk, or should I go swimming? 

 You like to play football but I don’t. 

 I like apple juice, but I like orange juice better. 

 Christian and Einar like cola, but William likes candy. 

 I was going to the park, but I got sick so I am staying home today. 

 Skateboarding is fun, but scooting is better. 

 Is it too late, or is it ok? 

 I’d like to travel, but Erna says I can’t. 

 Quizlet live is good, but Kahoot is better. 

 I like to drink water, so can I have a glass? 

 I want a PS4 for Christmas, but I don’t know if I’ll get one. 


