
 

            6.TRINN UKE 38 

Informasjon 

Kjære verdens aller beste 6.trinn       

Vi håper dere har hatt en strålende helg alle 

sammen. 

Fredag 18. september skal vi på utflukt til 

Borrehaugene. Dette blir gøy! Det er avreise fra 

skolen klokken 08.25. Vi er tilbake på skolen 

klokken 14.00. Ta med nok mat og drikke+ 

sitteunderlag.  

Endring på timeplanen fra og med uke 37 

 (Se nettsiden for mer info) 

Elevene begynner nå på skolen klokken 08.45 

hver dag. Vi avslutter 14.30 mandag, onsdag 

og torsdag. Tirsdag avslutter vi klokken 13.15. 

Fredag avslutter vi klokken 14.15. 

Vi minner om at alle må ha innesko. Dette er 

viktig i forhold til smittevern og evakuering. 

Husk bokbind på Salto 6a 

Hilsen Rebekka, Andreas, Ingrid, Lisa, Tonje, 

Andress, Jon og Una. 

Tema 

‘Livet i vikingtida’ 

Vi fortsetter også med temaet 

“Alle sammen sammen”. 

Vi skal ha fokus på å skape et 

godt klasse- og læringsmiljø der 

alle er inkludert, føler seg trygge 

og gleder seg til hver skoledag. 

Mål 

-Alle skal bidra til en hyggelig 

skolehverdag for seg selv og 

sine medelever. 

-Jeg kan fortelle om 

hverdagslivet i vikingtida. 

 

Lekser uke 38 

K/H Lag et langhus.  

Du kan tegne, bygge langhus med lego, bruke plastelina eller lage en 

modell i Minecraft. Her er det bare fantasien som setter grenser.  

 

Send oss gjerne et bilde av det du har laget på mail eller i Teams. 

 

 Les minst 15 minutter hver dag i valgfri bok. 



Lesing 

/skriving 

 

Les teksten “Barn i vikingtiden”. Svar på oppgavene direkte på arket. 

Engelsk Green folder: Arbeidsark 

Øv på øveordene (samme som forrige uke).  

Mat og 

helse/ 

skriving 

Du skal også denne uken hjelpe til med planlegging, tilberedning, 

servering og opprydning rundet minst et måltid i løpet av uken. Vi 

gleder oss til å høre hva du har laget! 

 

Skriv opp ingrediensene og fremgangsmåten for retten din i rød 

skrivebok. 

Words to learn: 

English Norwegian How to use the word in a sentence: 

your 

his 

her 

its 

our 

their 

din /ditt / deres 

hans 

hennes 

dens / dets 

vår / vårt 

deres 

I met your sister in Tønsberg today. 

The teacher had a problem with his car. 

You should thank Emma, it was her idea. 

The poor dog had broken its leg. 

In our family we have breakfast at eight o’clock. 

The children are back in their classroom. 

Timeplan 

Tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

08.45-

10.05 
1.økt 1.økt 1.økt 1.økt Tur til Borre 

10.05-

10.25 
pause pause pause pause pause 

10.25-

11.25 
2.økt 2.økt 2.økt Uteskole Tur til Borre 

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 Uteskole Tur til Borre 

13.05-

13.20 
pause   pause pause  pause 

13.30-

14.30 
4.økt   4.økt 4.økt 

Tur Borre 

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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