
6.TRINN UKE 6 

Informasjon 

 

Kjære verdens beste 6.trinn.  

 

Koding 

Vi skal jobbe med koding og programmering i ukene frem 

mot vinterferien. Eleven skal jobbe med koding på PC, 

programmere rytmer i musikken og programmere 

hverandre ved hjelp av ulike kommandoer. 

 

Engelsk 

Engelskleksa kommer denne uka i tre ‘levels’, der de fleste 

på trinnet vil gjøre level 2 (middels vanskegrad). Fint hvis 

dere sammen kan snakke litt om hvordan man velger nivå, 

hva som er grunnen til at det er flere nivåer, hva som er 

best for egen læring osv. 

 

Blyant og viskelær 

Vi låner bort/gir bort blyant og viskelær til mange elevene 

hver dag. Elevene trenger hjelp av dere der hjemme til å 

fylle opp i pennalet.   

 

Utegym 

På tirsdag blir det utegym. Elevene kan ta med seg 

skøyter, ski eller akematte/rumpeakebrett. 

 

Vi ønsker dere en strålende uke! 

Hilsen Rebekka, Andreas, Lisa, Ingrid og Una. 

Selvstendighet 

Jeg sørger for å ha med meg både blyant 

og viskelær på skolen hver dag. 

 

Jeg bidrar til å holde klasserommet 

ryddig og hjelper til med å rydde etter 

aktiviteter i klasserommet.  

 

Norsk 

Jeg vet hva preposisjoner og 

interjeksjoner er.  

 

IKT 

Jeg kan forklare hva en løkke er i 

forbindelse med koding. 

 

Jeg kan lese og forstå kommandoer i 

løkker. 

 

Engelsk 

Jeg kan selv vurdere hvilket  

‘level’ jeg bør gjøre for å lære best mulig. 

 

Matematikk 

Jeg kan dividere flersifrede tall. Jeg 

kjenner til begrepene dividend, divisor og 

kvotient. 

 

Lekser: 

English Listen and read about Charles Darwin. Write fact sentences in your 

notebook. (Talk to a parent about levels, then choose one.) 

Level 1: Read + listen to chapter 1. Write one or two facts. 

Level 2: Read + listen to chapter 1+2. Write 5-7 fact sentences. 

Level 3: Read + listen to chapter 1-3. From each chapter, write 3-5 fact 

sentences. 

Click here to find the text: https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/historical-

figures/charles-darwin-1809-1882/read  

New words to practise! Test next week. https://quizlet.com/_9ect5x?x=1jqt&i=1h3dg  
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Lesing/ 

skriving Les side 203-207 i Salto. Gjør oppgave 1-4 i skriveboka di. 

Regning 45 min Multi Smart Øving 

Gi beskjed på mandag hvis det skulle være problemer med innlogging! 

 

https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/historical-figures/charles-darwin-1809-1882/read
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/historical-figures/charles-darwin-1809-1882/read
https://quizlet.com/_9ect5x?x=1jqt&i=1h3dg
https://quizlet.com/class/12538136/


Logge inn på Quizlet: Husk at når du har brukernavn skal du velge ‘log in’, ikke ‘sign up’. Logg inn med 

det hemmelige brukernavnet ditt og passordet. Prøv å øve på å gjøre «TEST». Da må du huske å velge 

Options: Answer with English. 

Engelske øveord uke 6+7, høyfrekvente ord nr. 26 – 42: 

all = alle 

but = men 

by = ved 

can = kan 

do = gjøre 

had = hadde 

if = hvis 

my = min 

not = ikke 

or = eller 

said = sa 

she = hun 

there = der 

use = bruke 

we = vi 

were = var 

your = din 

 

 

 

 

 

Timeplan  

Tid  mandag  tirsdag  onsdag  torsdag  fredag  

08.45-
10.05  

Matte/Norsk 

Koding 

Utegym   

Musikk 

Engelsk 

Matte/Norsk 

Koding 

Matte/Norsk 

Koding 

FyFo og  

stilleles  

10.05-
10.25  

pause  pause  pause  pause  pause  

10.25-
11.25  

Matte/Norsk 

Koding 

 

Utegym  

Musikk 

Engelsk 

Matte/Norsk 
Koding 

Matte/Norsk 

Koding 

Norsk  

Engelsk  

K og H  

11.25-
12.05  

Mat og pause  Mat og pause  Mat og pause  Mat og pause  Mat og pause  

12.05-
13.05  

Matte/Norsk 

Koding 

 

Utegym   

Musikk 

Engelsk 

Matte/Norsk 

Koding 

Matte/Norsk 

Koding 

Norsk  

Engelsk  

K og H  

13.05-
13.20  

pause     pause  pause  pause  

13.30-
14.30  

A-plan 

 

    A-plan A-plan Norsk  

Engelsk  

K og H  

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  

Who am I? 

http://www.oserodskole.no/

