
6.TRINN UKE 42  

 

 

Informasjon 

 

Kjære verdens aller beste 6.trinn       

 

Håper dere har hatt en fin høstferie alle 

sammen. 

 

Elevene er i full gang med å planlegge 

høstens utviklingssamtaler. Vi 

gjennomfører elevstyrt 

utviklingssamtale i løpet av uke 44 

og 45.  

 

Liste over tidspunkt for samtalene blir 

sendt med hjem som ranselpost i løpet 

av uka. 

 

Vi ønsker at dere bytter innbyrdes om 

tidspunktet ikke skulle passe. 

 

Vi har fokus på orden i garderoben og 

på plassen vår. Vi ønsker et ryddig og 

trivelig klasserom. 

 

Minner om at sykler, rullebrett og 

sparkesykler skal trilles i 

skolegården. 

 

Hilsen Rebekka, Andreas, Ingrid, Lisa, 

Tonje, Andress, Jon og Una. 

Selvstendighet 

 

-Jeg setter skoene mine pent på 

plass i garderoben og jeg henger 

jakken på knaggen. 

 

-Jeg rydder pulten min slik at den er 

klar for vask hver dag. 

 

-Jeg setter arbeidsark i permen og 

holder orden i hylla mi. 

Norsk 

Jeg kan bøye substantiv i entall og 

flertall og i ubestemt og bestemt 

form. 

Matematikk 

-Jeg kan den lille gangetabellen. 

-Jeg kan regne ut arealet av et 

rektangel ved hjelp av gangetabellen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lekser uke 42:  

Praktiske gjøremål 

 

Sett inn og rydd ut av oppvaskmaskinen 

minimum to ganger i løpet av uka. 

 

Lesing 

 

Salto 6a 

Les selv/sammen resten av historien  

“Sunnaneng” på side 70-77. Les litt hver 

dag slik at det ikke blir for mye å gjøre 

på torsdag.  

 

Norsk (muntlig) 
Se denne lille snutten om Substantiv på 

Salaby.  

https://skole.salaby.no/5-

7/norsk/grammatikk/substantiv/kort-om-

substantiv-0127 

Forklar for en voksen hva et substantiv 

er. Gi eksempler på hvordan vi kan 

skrive substantiv i entall og flertall. 

Matematikk Oppgave på eget ark. 

 

 

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 2.økt 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 3.økt 3.økt 

13.05-13.20 pause   pause pause  pause 

13.30-14.30 4.økt   4.økt 4.økt 4.økt 

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/grammatikk/substantiv/kort-om-substantiv-0127
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Avslutter  

kl.14.15 
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