
                                       6. trinn – Ukeplan uke 40   

                            3.- 7. oktober  

 

 

  
  
  
 

                                                                                                   Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan bøye verb i presens, preteritum og presens perfektum. 

Matematikk: Jeg kan runde av tall til nærmeste tusener og nærmeste tier. 

Jeg kan oppstilt addisjon med fem siffer. Jeg kan samarbeide om 

problemløsningsoppgaver.  

English: I can use adjectives to describe a person, thing or animal. 

KRLE: Jeg vet at Farao er den øverste lederen i oldtidens Egypt.  

Samfunnsfag: Jeg skal ha kjennskap til noen av de viktigste naturressursene i Asia. 

Naturfag: Jeg vet hvordan soppene er bygd opp, og hvordan de formerer seg. 

Orden: Jeg rydder plassen min etter hver time og finner frem det som står på tavla ved 

oppstarten av timene.  

Sosialt: Jeg lytter aktivt når andre snakker og bidrar til arbeidsro i klasserommet.  
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6A: Norsk: Gjør verbark 2. Øv og forklar ordene framgangsmåte, rekkefølge og imperativ for en voksen hjemme. 

 

6B: English: Read the text on the handout and write the glossary and the verbs of the week in you english writingbook. 

 (verbs: å begynne: begin-begun-begun, å bøye: bend-bent-bent, å bite; bite-bit-bitten) 

Les 20 min i egen bok. 

6C: Norsk: gjør verbark 2. Øv og forklar ordene framgangsmåte, rekkefølge og imperativ for en voksen hjemme. 
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6A: 

 

Gjør ark med spørsmål om samarbeid. Les 20 min i egen bok. 

6B: Norsk: Gjør verbark 2. Øv og forklar ordene framgangsmåte, rekkefølge og imperativ for en voksen hjemme. 

6C: English: Read the text on the handout and write the glossary and the verbs of the week in you english writingbook. 

(verbs: å begynne: begin-begun-begun, å bøye: bend-bent-bent, å bite: bite- bit-bitten) 

Les 20 min i egen bok. 
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6A: Matematikk: Tosidig ark i leksepermen og kladdebok. Velg én av sidene. 

Salt: Husk forkle og evt. hårstrikk. 

Les 20 min i egen bok. 

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

Les 20 min i egen bok. 

6C: Gjør ark med spørsmål om samarbeid. Les 20 min i egen bok. 
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6A: English: Read the text on the handout and write the glossary and the verbs of the week in you english writingbook. (verbs: å begynne: begin-

begun-begun, å bøye: bend-bent-bent, å bite: bite- bit-bitten) 

Les 20 min i egen bok. 

6B: Gjør ark med spørsmål om samarbeid. Les 20 min i egen bok. 

Salt: Husk forkle og evt. hårstrikk. 

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

Salt: Husk forkle og evt. hårstrikk. 

Les 20 min i egen bok. 



 
Uke 40 

Økt Mandag 03.10.  Tirsdag 04.10. Onsdag 05.10. Torsdag 06.10. Fredag 07.10. 

08.30 – 10.00 

 

 

Fysfos 08.30 - 09.00  

6A: Norsk 

6B: Matematikk 

6C: KRLE 

6A/B/C:  

08.30- 09.30 Lesing/ 

Elevsamtaleskjema 

Aktivitetsdag 5.-

7.trinn på 

Teiebanen.  

Husk klær etter 

vær og nok mat og 

drikke.  

Aktivitetsdagen 

avsluttes 12.30. 

  

6A: Norsk/Naturfag 

6B: Norsk/Samfunnsfag 

6C: Norsk/Samfunnsfag 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Norsk/Samfunnsfag 

6C: Norsk/Musikk 

Fysfos 08.30 – 09.00  

6A: Norsk 

6B: Mat og helse/teori 

6C: Engelsk 

   10.00 – 10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

  10.15-11.15 6A: Engelsk 

6B: Norsk 

6C: Matematikk 

Spising: 10.45-11.05 

6A: Samfunnsfag 

6B: Matematikk 

6C: Naturfag 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Musikk 

6C: Samfunnsfag 

6A: Matematikk 

6B: Mat og helse/teori 

6C: Matematikk 

11.15- 11.40 Friminutt 11.05- 11.25. Friminutt Friminutt Friminutt 

11.40- 12.00 11.30-12.30: Besøk fra den japanske 

ambassaden i auditoriet.  

Spising Spising Spising 

12.00-13.00 6A: Musikk 

6B: Norsk/STAS 

6C: Engelsk 

6A: Matematikk/K&H 

6B: Matematikk/K&H 

6C: Norsk/K&H 

6A: Engelsk 

6B: Norsk 

6C: Mat og helse/teori 

13.00-13.15 Friminutt  Friminutt Friminutt 

13.15-14.00/14.15 6A: KRLE 

6B: Engelsk 

6C: Norsk 

6A: Norsk/STAS 

6B: Naturfag 

6C: Norsk/STAS 

 6A: Samfunnsfag 

6B: KRLE 

6C: Mat og helse/teori 

13.30 

SLUTT: 14.00  14.15 14.00 

Leksetid 14.00-15.00 13.00- 14.00  13.30- 14.00  

Informasjon til foresatte: 

I ukene 40-41 skal elevene lage eplekake på skolekjøkkenet. Så hvis noen fremdeles har epler i hagen, og de er “til overs” så send gjerne noen med barnet ditt til skolen      . 
I forbindelse med at biblioteket har et stort japansk kulturarrangement 1.-9. oktober ønsker Japans ambassade i Norge å tilby skoler i nærområdet et besøk med undervisningsopplegg på mandag. De vil 

komme med en presentasjon av landet, folket og samfunnet. Innholdet vil være geografi, skolesystem og skolehverdag, samfunn og dagligliv, japansk språk og kultur, og forbindelsene mellom Norge og 

Japan. 

Uken etter høstferien kommer vi til å starte opp et nytt prosjekt. I løpet av denne perioden vil elevene få mulighet til å bruke telefonen til å lage en presentasjon. Gi kontaktlærer beskjed hvis ditt barn 

ikke får lov til å bruke sin telefon i undervisningen.  

Vi minner om at alt av fravær skal sendes via IST Home-appen.  

                                                                                                                                                                                    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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