
                                       6. trinn – Ukeplan uke 48  

                     28. november - 2. desember 

 

 

  
  
  
 

                                                                                                   Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan forklare hva et substantiv er til min 

læringspartner. 

Matematikk: Jeg er godt forberedt til kapittelprøve i 

desimaltall.  

English: I know when to use a/an in front of nouns. 

Samfunnsfag: Jeg kan fortelle 3 fakta om Oseania. 

KRLE: Jeg vet at Moses er en viktig skikkelse i Kristendommen, 

Jødedommen og Islam. 

Orden: Jeg har «klær etter vær», oppholder meg ute i friminuttene og 

kommer inn når det blåses i fløyta.  

Sosialt: Jeg følger reglene vi har laget på fotballbanen. 

 Lekser: 
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6A: Les 30 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen.  

Husk gymtøy, treningssko og håndkle! 

6B: English: Read the handout and do the task on the back of the sheet.                                                                                                                            

Les 20 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen.  

Husk gymtøy, treningssko og håndkle! 

6C: Les 30 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen. 

Husk gymtøy, treningssko og håndkle! 
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6A: 

 

Matematikk: Les gjennom s. 74-77 i Matematikk 6 og svar på oppgavene på s. 78.  

Skriv svarene i kladdeboka.  

Ta gjerne med bålmat og en vedkubbe hvis du har.  

6B: Les 30 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen. 

Ta gjerne med bålmat og en vedkubbe hvis du har.  

6C: English: Read the handout and do the task on the back of the sheet. 

Les 20 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen. 

Ta gjerne med bålmat og en vedkubbe hvis du har.  
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6A: Les 30 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen.  

 

6B: Matematikk: Les gjennom s. 74-77 i Matematikk 6 og svar på oppgavene på s. 78. Svar i kladdeboka.  

6C: Les 30 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen. 
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6A: English: Read the handout and do the task on the back of the sheet. 

Les 20 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen. 

6B: Les 30 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen. 

6C: Matematikk: Les gjennom s. 74-77 i Matematikk 6 og svar på oppgavene på s. 78. Svar i kladdeboka.  

Ukelekse 6A/B/C 
(Ordene skal kunne skrives 

riktig. Det blir diktat på 
fredag). 

 
kirke 

 
kiste 

 
kinn 

 
kino 

 
kjøleskap 

 
kjøkken 

 
kjøtt 

 
kjempe  

 



 
Uke 48 

Økt Mandag 28.11.  Tirsdag 29.11. Onsdag 30.11. Torsdag 01.12. Fredag 02.12. 

08.30 – 10.00 

 

 

Fysfos 08.30 - 09.00  

6A: Norsk 

6B: Matematikk 

6C: KRLE 

6A/B/C:  

Salt: Gym, husk håndkle, 

treningstøy og treningssko. 

Pepper: Kunst og håndverk  

6A: Kapittelprøve i matematikk. 

6B: Lesing/ Naturfag 

6C: Samfunnsfag/ Pubertetsundervisning Salt 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Lese/Samfunnsfag 

6C: Lese/Musikk 

Fysfos 08.30- 09.00 

6A: Norsk 

6B: Mat og helse/teori 

6C: Kapittelprøve i matematikk 

   10.00 – 10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

  10.15-11.15 6A: Engelsk 

6B: Norsk 

6C: Matematikk 

6A/B/C:  

Salt: Kunst og håndverk 

Pepper: Gym, husk håndkle, 

treningstøy og treningssko. 

6A: Samfunnsfag 

6B: Matematikk 

6C: Naturfag/ Pubertetsundervisning Salt 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Musikk 

6C: Samfunnsfag 

6A: A-plan 

6B: Mat og helse/teori 

6C: A-plam 

11.15- 11.40 Friminutt  Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

11.40- 12.00 Spising Spising 6A/B/C: Grilling/spising/lek 

med fadderbarna på 

Speiderbo. 

Ta gjerne med bålmat, hvis du 

vil.  

 

Spising Spising 

11.40- 12.00 6A: Matematikk 

6B: Samfunnsfag 

6C: Engelsk 

6A: Matematikk 

6B: Engelsk 

6C: Matematikk 

6A: Norsk/Klassens time 

6B: Kapittelprøve i matematikk/K&H 

6C: Norsk/K&H 

 

 

6A: Engelsk 

6B: Norsk 

6C: Mat og helse/teori 

12.00-13.00 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt 

13.15-14.00/14.15 6A: KRLE 

6B: Engelsk 

6C: Norsk 

 6A: Samfunnsfag 

6B: KRLE 

6C: Mat og helse/teori 

13.30 

SLUTT: 14.00 13.00 14.15 14.00 

Leksetid 14.00-15.00 13.00- 14.00  13.30- 14.00  

Informasjon til foresatte: 

Mandag 28.11. er siste mandag med leksehjelp i Teie kirke før jul. Oppstart etter nyttår er mandag 9. januar. Leksehjelpen vil fortsette på mandagene frem til 22. mai.   

Denne uken blir det kapittelprøve i matematikk om desimaltall. Det kan være lurt å lese sidene i Matematikk 6 (s. 74-77) sammen med barna (se matematikkleksene denne uka).  

Onsdag 30. november («Salt-gruppa) og onsdag 7. desember («Pepper-gruppa») blir det pubertetsundervisning med helsesykepleier for 6C.  

Onsdag skal trinnet være sammen med fadderbarna på Speiderbo. De som ønsker det, kan ta med bålmat. Ta også gjerne med en vedkubbe. Husk klær etter vær! 

Vi minner om at leseloggen skal signeres hver dag. Signaturene blir sjekket hver fredag.  

Trinnets juleavslutning blir onsdag 21. desember klokken 08.00- 09.00 i skolens aula. Hold av morgenen! 

 

Hilsen lærere og assistenter på 6.trinn       

Fravær: Bruk IST-Home appen. 

Teamtelefon: 409 11 521 E-post: 6A: Kristin Riis kristin.riis@faerder.kommune.no 6B: Cathrine Elisabeth I Tandberg cathrine.elisabeth.i.tandberg@faerder.kommune.no 6C: Are Darmo 

are.darmo@faerder.kommune.no 
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