
UKEPLAN UKE 16 

6. trinn 

 

 

 

 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1. ØKT 

08.30-10.00 

 

2. påskedag  

 

Alle 

Fysisk aktivitet 

Alle 

Lesestund  

 

Basketballturnering  

på Labakken skole 

Alternativt opplegg 

på Teie skole 

 

Se under! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt 13.30 

 

 

Alle  

Fysisk aktivitet 

A - Uteskole 

B – Kokkekamp, forb. 

C - Matte 

A - Norsk 

B – Norsk 

C - Mat og Helse 

Alle  

K&H 

FRIMINUTT 

10.00-10.15 

   

2. ØKT 

10.15-11.15 

A - KRLE 

B - Matte 

C - Uteskole 

A - Kroppsøving 

B - Engelsk 

C - Mat og Helse 

Alle  

K&H 

FRIMINUTT 

11.15-11.40 

   

SPISING 

11.40-12.05 

   

3. ØKT 

12.05-13.00 

A - Matte 

B - Uteskole 

C - KRLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt 13.00 

A - Mat og Helse 

B - Kroppsøving 

C - Engelsk 

Alle 

Lesing, skriving og 

regning 

FRIMINUTT 

13.00-13.15 

  

4. ØKT 

13.15-14.00 

A - Mat og Helse 

B – Kokkekamp, forb. 

C - Kroppsøving 

 

 

 

 

 

 

Slutt 14.15 

Alle 

 Lesing, skriving og 

regning 

 

 

 

 

 

Slutt 14.00 



 

 

 

 

 

 

 

https://pixabay.com 

Informasjon til elever og foresatte:  

- Torsdag er det:  
  -Basketballturnering på Labakken skole 
  -Alternativt opplegg på Teie skole for dem som ikke spiller, nærmere beskjed kommer!  
 
De som skal spille basket, må ta med gymtøy inkl. sko! 
OBS! Basketspillere begynner et kvarter tidligere denne dagen; de må være på Labakken skole kl. 8.15. De som 
ønsker, sykler sammen med en voksen fra Teie skole kl. 8. Ellers møter man direkte på Labakken kl. 8.15. 
Husk å sende skole-SMS:  
   -Hvis eleven kommer seg til Labakken på egen hånd om morgenen. 
   -Hvis eleven skal følge en voksen tilbake til Teie skole etter at vi har vært på Labakken (dvs. ikke kan dra hjem på   
    egen hånd).  
Husk hjelm, og sjekk at sykkelen er i orden! 
 

Kontaktinformasjon 
 
Kontaktlærer 6A   renate.jeanett.vaczulik@faerder.kommune.no 
Kontaktlærer 6B   ivar.elgaaen@faerder.kommune.no 
Kontaktlærer 6C   henriette.eriksen@faerder.kommune.no 
Ressurslærer Hege Fagereng hege.fagereng@faerder.kommune.no 
Ressurslærer Tone Torsdatter tone.torsdatter@faerder.kommune.no 
Ressurslærer Celina Agate Ravn celina.agate.ravn@faerder.kommune.no 
  
 
 
 

 
 
Husk: Er du syk – bli hjemme. 
Skole-SMS: 

Send [trinn] [tekst] til 594 44 200. 
 

 
 

 Læringsmål:  

Norsk: Jeg kan finne et substantiv i en tekst, jeg vet forskjell på 
konkrete og abstrakte substantiv. Jeg vet at substantiv kan deles 
i tre grupper: hankjønn (en hest), hunkjønn (ei ku) og intetkjønn 
(et esel), og jeg vet når jeg skal bruke en, ei og et. Jeg kan bøye 
substantiv i entall og flertall, ubestemt og bestemt form. 
Matematikk:  Jeg  kan multiplisere flersifrede tall 
Engelsk: Jeg kan delta i en liten dramatisering på engelsk: Stone 
soup. Jeg kan lese teksten og forstår innholdet. Jeg prøver å lære 
noe av teksten utenat. 
 

Ukas ord:  

konkret, abstrakt, entall, flertall, bestemt, 
ubestemt, hunkjønn, hankjønn, intetkjønn 

 

Lekser: 

Lesing og 
skriving  

Norsk:  
Måne: Les s. 164 – 165 i Kaleido lesebok. Finn minst fire substantiv i teksten og bøy dem som i dette eksempelet: 
et egg – egget – egg – eggene   
Lag skjema med fire kolonner, bruk linjal. 
Sol: Les s. 177 – 180. Finn minst ti substantiv fra leksa og bøy dem som i eksempelet over.  Lag skjema med fire 
kolonner, bruk linjal. 

Regning Til onsdag: Ark i leksepermen. Husk god orden og struktur!  

Engelsk Les i Quest textbook side 133 – 135. Sol leser alt, men øver mest på rollene. Les godt på gloser i oransje bokser. 
Måne leser Narrator.  
Les høyt sammen med en voksen, og sjekk at du forstår teksten. (Vi jobber med disse sidene over to uker.) 
 


