
                                       6. trinn – Ukeplan uke 43   

                                  24.- 28. oktober  

 

 

  
  
  
 

                                                                                                   Læringsmål: 
Norsk: Jeg kan forklare hva preposisjoner er til min læringspartner. 

Matematikk: Jeg kan forklare hva desimaltall er og at første sifferet etter 

komma heter tidelsplassen. Jeg kan skrive desimaltall med tideler.  

English: I know what Halloween is and can talk about its history and 

traditions in english. 

Samfunnsfag: Jeg kan følge kriteriene i temaoppgavene. 

Naturfag: Jeg kan beskrive hvordan plantene lager sin egen mat 

Orden: Jeg skal alltid ha det ryddig på pulten min og i hylla mi. I tillegg skal jeg ha på meg 

innesko innendørs! 

Sosialt: Jeg kan samarbeide og bidra i gruppearbeid.  

 Lekser: 
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6A: Norsk: gjør arket “Verb i teksten”. 

6B: Norsk: gjør arket “Verb i teksten”. 

6C: Norsk: gjør arket “Verb i teksten”. 
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6A: 

 

Matematikk: Tosidig ark i leksepermen og kladdebok. Velg én av sidene.  

6B: Matematikk: Tosidig ark i leksepermen og kladdebok. Velg én av sidene. 

6C: Matematikk: Tosidig ark i leksepermen og kladdebok. Velg én av sidene.  
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6A: Les 20 min i egen bok. Finn 5 verb og bøy dem i presens perfektum (for eksempel kjører > har kjørt) 

6B: English: Read and do the assignemets on the handout about Halloween. 

6C: Les 20 min i egen bok. Finn 5 verb og bøy dem i presens perfektum (for eksempel kjører > har kjørt) 
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6A: English: Read and do the assignemets on the handout about Halloween. 

6B: Les 20 min i egen bok. Finn 5 verb og bøy dem i presens perfektum (for eksempel kjører > har kjørt) 

6C: English: Read and do the assignemets on the handout about Halloween. 

 



 
Uke 43 

Økt Mandag 24.10.  Tirsdag 25.10. Onsdag 26.10. Torsdag 27.10. Fredag 28.10. 

08.30 – 10.00 

 

 

Fysfos 08.30 - 09.00  

6A: Matematikk 

6B: Engelsk 

6C: Matematikk 

6A/B/C:  

Salt: Gym, husk håndkle, 

treningstøy og treningssko. 

Pepper: Kunst og håndverk 

6A/B/C: Tema 

 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Lese/Engelsk 

6C: Lese/Norsk 

Fysfos 08.30 – 09.00  

6A: powerpoint til utv.samtale  

6B: Mat og helse/teori 

6C: Gjøre ferdig og sende presentasjon 

   10.00 – 10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

  10.15-11.15 6A: Engelsk 

6B: Matematikk 

6C: Engelsk 

6A/B/C:  

Salt: Kunst og håndverk 

Pepper: Gym, husk håndkle, 

treningstøy og treningssko.  

6A/B/C: Tema 

 

6A: Mat og helse/arbeidsplan 

6B: Powerpoint til utv.samtale 

6C: Powerpoint til utv.samtale 

6A: Gjøre ferdig og sende presentasjon 

6B: Mat og helse/arbeidsplan 

6C: Engelsk 

11.15- 11.40 Friminutt  Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

11.40- 12.00 Spising Spising Spising Spising Spising 

11.40- 12.00 6A/B/C: Tema 

FN- samling kl. 12.20 

6A/B/C: Tema 

 

6A: Naturfag 

6B: Naturfag 

6C: Matematikk/gangetest 

6A/B/C: Tema 

 

6A: Engelsk 

6B: Norsk 

6C: Mat og helse/teori 

12.00-13.00 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15-14.00/14.15 6A/B/C: Tema 

 

 

6A: Matematikk/gangetest 

6B: Matematikk/gangetest 

6C: Naturfag 

 6A: Norsk 

6B: Gjøre ferdig og sende presentasjon 

6C: Mat og helse/arbeidsplan  

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 er det FN-dagen og 7.trinn skal lede FN-samlingen for hele skolen.  

Vi har denne høsten gjennomført flere lese- og skrivetester på hele trinnet. Resultatet viser at mange trenger både lese- og skrivetrening. Dette jobber vi daglig med på skolen, men for å 

øke fremgangen, er det også viktig at det fokuseres på dette når elevene gjør lekser. Fra og med uke 44 vil elevene få et skjema i leksepermen der lesingen loggføres med underskrift fra 

en av dere foresatte. I tillegg skal eleven lese en side høyt for dere foresatte, de dagene det er leselekse. 

Vi er godt i gang med “oppdrag Europa”. Vi ser mye godt samarbeid og motiverte elever.  

 

                                                                                                                                                                                    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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