
 

6.TRINN UKE 45 

Informasjon 

Kjære verdens aller beste 6.trinn       

 

På kjøkkenet denne uken har elevene laget deilig fruktsalat med 

vaniljesaus. Vi snakket om frukt, bær og grønnsaker, og hvorfor 

dette er viktig for kroppen. De har øvd seg mer på hvordan 

kniven skal holdes og hvordan det er lurt å kutte og rense frukt. 

De har lært hva snittflate er, hvordan og hvorfor rense og vaske 

frukt, bær og grønnsaker. Vi deler dagen opp mot norsk og 

samfunnsfag de dagene vi har mat og helse. 

 

Pga Covid-19 blir det nå mat og helse annenhver uke. Vi er 

selvfølgelig lei oss for det, men det er dessverre sånn vi må 

gjøre det akkurat nå. Elevene i 6a og 6b har mat og helse på 

mandag og torsdag i oddetalsuker, mens 6c har mat og helse 

på mandag i partallsuker. 

Nye regler for å begrense Covid – 19 smitte finner dere her  
  
Vi skal gjennomføre elevundersøkelsen denne uken. Følg linken 

for mer informasjon https://faerder.kommune.no/oserod-

skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/elevundersokelsen-host-

2020-informasjon-til-elever-og-foresatte.52295.aspx 

 

De neste par ukene skal vi skrive fortelling her på 6.trinn. 

Elevene skal gjennom et skrivekurs der de skal lære å skrive 

fantasy. Dette blir både spennende og gøy.  

 

Vi takker for fine og nyttige samtaler forrige uke og vi gleder oss 

til de neste. 

 

Hilsen Rebekka, Andreas, Ingrid, Lisa 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 vet hva som kjennetegner  

fantasysjangeren.  

-Jeg kan planlegge og lage en 

disposisjon for 

fantasyhistorien min. 

Matematikk 

-Jeg kan utvide og forkorte 

brøker. 

-Jeg kan finne fellesnevner.  

Engelsk 

-Jeg kan gradbøye adjektiv på 

engelsk.  

Lekser: 

Engelsk Les og gjør oppgaver på ark i engelskmappa (Uke 44!) 

Øv på øveordene.  

Øv på hovedregelen for å gradbøye adjektiv. (Se her på ukeplanen.) 

Norsk/lesing Les side 56 og 58 i Salto. Svar på de tre spørsmålene på side 58 i skriveboka di. 

Norsk/ 

tegning 

 

Til onsdag 

Tegn ferdig kartet til din fantasyverden. Husk at du må tegne det du har planlagt i 

disposisjonen din. 

Mat og helse/ 

skriving Du skal planlegge og hjelpe til med middag eller dessert en dag denne uken. 

Skriv opp ingrediensene og fremgangsmåten (slik gjør du) i skriveboka di. Om du 

vil kan du også lage en tegning av ingrediensene eller retten din. 

Matematikk Oppgaver om likeverdige brøker på ark i den blå permen. 

https://faerder.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/informasjon-og-oppdateringer-om-koronaviruset/siste-nytt-om-koronaviruset-i-farder-og-informasjon-fra-kommunen/
https://faerder.kommune.no/oserod-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/elevundersokelsen-host-2020-informasjon-til-elever-og-foresatte.52295.aspx
https://faerder.kommune.no/oserod-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/elevundersokelsen-host-2020-informasjon-til-elever-og-foresatte.52295.aspx
https://faerder.kommune.no/oserod-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/elevundersokelsen-host-2020-informasjon-til-elever-og-foresatte.52295.aspx
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaside.html?tid=950350
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaside.html?tid=950350
https://stairsonline5.cappelendamm.no/stairsonline567/grammatikktemaside.html?tid=950350


Engelske øveord: Adjektiv 

Når vi skal gradbøye adjektiv på engelsk, gjør vi det 

ganske likt som på norsk.  

Hovedregel: Når adjektivet har én stavelse (f eks smart) 

legger vi til -er og -est når vi skal bøye det. 

Når adjektivet har to eller flere stavelser (f eks 

wonderful) setter vi «more» og «most» foran det. 

Norwegian positive comparative superlative 

stor 

liten 

hyggelig 

smart 

skummel 

glad 

herlig 

vanskelig 

big 

small 

nice 

smart 

scary 

happy 

wonderful 

difficult 

bigger 

smaller 

nicer 

smarter 

scarier 

happier 

more wonderful 

more difficult 

the biggest 

the smallest 

the nicest 

the smartest 

the scariest 

the happiest 

the most wonderful 

the most difficult 

Timeplan 

Tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
08.45-

10.05 
Mat/helse A-

gruppa  

Norsk/matte/ 

tema 

Gym 

Engelsk 

Musikk 

Uteskole Mat/helse B-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

FYFO 

Stilleles 

10.05-

10.25 
pause pause pause pause pause 

10.25-

11.25 
Mat/helse A-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Gym 

Engelsk 

Musikk 

Norsk/matte/ 

K og H 

 

Mat/helse B-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Engelsk 

IKT/K/H 

Matte 

11.25-

12.05 
Mat og pause Mat og pause Mat og pause Mat og pause Mat og pause 

12.05-

13.05 
Mat/helse A-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Gym 

Engelsk 

Musikk 
Dagen avslutter 

kl.13.15 

Norsk/matte/ 

K og H 

 

Mat/helse B-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Engelsk 

IKT/ K/H 

Matte 

13.05-

13.20 
pause   pause pause pause 

13.30-

14.30 
Mat/helse A-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

  Norsk/matte/ 

K og H 

 

 

Mat/helse B-

gruppa 

Norsk/matte/ 

tema 

Engelsk 

IKT/ K/H 

Matte 
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  
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