
6.TRINN UKE 9 

Informasjon 

 

Kjære verdens beste 6.trinn.  

 

Lære og lære 

Vi har fokus på følgende læringsstrategier i ukene frem 

mot påske: Tankekart, skumlesing, nærlesing, 

kolonnenotat, letelesing og nøkkelord. 

 

Blyant og viskelær 

Vi låner fremdeles bort/gir bort blyant og viskelær til 

mange elevene hver dag. Elevene trenger hjelp av dere 

der hjemme til å fylle opp i pennalet.   

 

Denne uken gjennomfører vi regnefaktaprøven. 

 

Gladsak       

Fra og med uke 9 slutter elevene klokken 13.15 på 

fredager. Dette grunnet forlenget skoledag første halvår 

av 2021. 

 

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 at det finnes likheter og forskjeller 

mellom noen nordiske språk. 

 

Engelsk 

Jeg vet når jeg skal bruke ‘was’ og når jeg 

skal bruke ‘were’ 

 

Matematikk 

Jeg kan multiplisere og dividere desimaltall.  

Jeg kan forklare begrepene faktor, produkt, 

dividend, divisor og kvotient 

 

Lekser: 

Musinglish 1) Watch and listen to the song “A Million Dreams”: https://youtu.be/cSW3BWjQTY8  

2) Open https://www.korarti.no/sanger/a-million-dreams - log in with Feide. Read 
the text and sing along.  

3) Search the texts about Pink https://kids.kiddle.co/Pink_(singer) and Hugh 
Jackman https://kids.kiddle.co/Hugh_Jackman and find the answer to these 
questions: 

Where and when were they born? Why are they famous? (Write it down.) 
Extra: Write more facts about Pink or Hugh Jackman. 

4) Øv på øveordene 

Lesing/ 

skriving Oppgave på ark (ukas ord) 

 

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

det hemmelige brukernavnet ditt og passordet. Øv på å gjøre «TEST». Da må du huske å velge Options: 

Answer with English. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/cSW3BWjQTY8
https://www.korarti.no/sanger/a-million-dreams
https://kids.kiddle.co/Pink_(singer)
https://kids.kiddle.co/Hugh_Jackman
https://quizlet.com/_9hw69p?x=1jqt&i=1h3dg


Engelske øveord. Bruk Quizlet! https://quizlet.com/_9hw69p?x=1jqt&i=1h3dg 

Level 1: Hvis det blir for mye kan du droppe de tre til høyre. 

 

gjøre - do 

hvordan - how 

vil - will 

 

opp - up 

om - about 

ut - out 

mange - many 

annen - other 

hver - each 

deres - their

 

Timeplan  

Tid  mandag  tirsdag  onsdag  torsdag  fredag  

08.45-
10.05  

Lære og lære/ 

Norsk/Krle 

Utegym   

Musikk 

Engelsk 

Matte/ K og H/ 

Krle 

Lære og lære FyFo og  

stilleles  

10.05-
10.25  

pause  pause  pause  pause  pause  

10.25-
11.25  

Lære og lære/ 

Norsk/Krle  

Utegym  

Musikk 

Engelsk 

Matte/ K og H/ 

Krle 

Lære og lære 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  

Lære og lære/ 

Norsk/Krle  

Utegym   

Musikk 

Engelsk 

Matte/ K og H/ 

Krle 

Matematikk 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.13.15  

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

Tlf team 6: 40905632, www.oserodskole.no  


