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                                                                                                   Læringsmål: 

Norsk: Jeg vet at verb kan bøyes i tid. 

Matematikk: Jeg kan angi sifferverdien til sifrene i ulike tall. Jeg kan 

lage tall ved å sette sammen siffer etter gitte kriterier. Jeg kan skrive tall 

på utvidet form.  

English: I know the linking words in English and can use them in a 

sentence. (and, but, so, because) 

 

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

Samfunnsfag: Jeg skal ha noe kunnskap om Afrikas geografi. 

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 skal følge «Stopp-regelen», og si ifra til en voksen hvis noen elever er ugreie 

mot hverandre. 
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6A: Norsk: Gjør ark s.26-27, verb og adverb. Øveord: å instruere, instruksjoner, bruksanvisning, oppskrift, utstyrsliste, ingredienser.  

 

6B: English: Homework: Read or listen to the rest of the book you started on last week, from the library (or choose a new one) at skolen.cdu.no 

Write 3 to 5 sentences about what you have read or listened to. 

6C: Norsk:  Gjør ark s.26-27, verb og adverb.  Øveord: å instruere, instruksjoner, bruksanvisning, oppskrift, utstyrsliste, ingredienser. 
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6A: 

 

Les minst 30 minutter i selvvalgt bok. Skriv minst fem setninger om det du leste i norsk skrivebok.  

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

6C: English: Homework: Read or listen to the rest of the book you started on last week, from the library (or choose a new one) at skolen.cdu.no 

Write 3 to 5 sentences about what you have read or listened to. 
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6A: Matematikk: Tosidig ark i leksepermen og kladdebok. Velg én av sidene.  

Pepper: Husk forkle og evt. hårstrikk. 

6B: Norsk:  Gjør ark s.26-27, verb og adverb.  Øveord: å instruere, instruksjoner, bruksanvisning, oppskrift, utstyrsliste, ingredienser. 

 

6C: Les minst 30 minutter i selvvalgt bok. Skriv minst fem setninger om det du leste i norsk skrivebok. 
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6A: English: Homework: Read or listen to the rest of the book you started on last week, from the library (or choose a new one) at skolen.cdu.no 

Write 3 to 5 sentences about what you have read or listened to. 

6B: Les minst 30 minutter i selvvalgt bok. Skriv minst fem setninger om det du leste i norsk skrivebok. 

Pepper: Husk forkle og evt. hårstrikk. 

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

Pepper: Husk forkle og evt. hårstrikk. 



 
Uke 39 

Økt Mandag 26.09.  Tirsdag 27.09. Onsdag 28.09. Torsdag 22.09. Fredag 23.09. 

08.30 – 10.00 

 

 

Fysfos 08.30 - 09.00 

09.00 6A/B/C: Carlsten leseprøve.  

 

6A/B/C: 

Lese/Kunst og håndverk 

 

6A: Norsk 

6B: Norsk/Naturfag 

6C: Slottsfjellmuseet 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Norsk 

6C: Norsk/Musikk 

Fysfos 08.30 – 09.00 

6A: Norsk 

6B: Mat og helse/teori 

6C: Matematikk 

   10.00 – 10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

  10.15-11.15 6A:/B/C: 

Aktivitetsdag for 5.-

7.trinn frem til 13.30.  

Elevene skal ha ulike 

aktiviteter ute på 

Teiebanen i blandede 

grupper på tvers av 

trinnene.  

 

 

6A/B/C: 

Kunst og håndverk 

 

6A: Slottsfjellmuseet 

6B: Matematikk  

6C: Slottsfjellmuseet 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Musikk 

6C: Samfunnsfag 

6A: Samfunnsfag 

6B: Mat og helse/teori 

6C: KRLE 

11.15- 11.40 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

11.40- 12.00 Spising Spising Spising Spising 

12.00-13.00 6A: Matematikk 

6B: Matematikk 

6C: Norsk  

6A: Musikk 

6B: Slottsfjellmuseet 

6C: Naturfag 

6A: Matematikk/ Klassens halvtime 

6B: Engelsk/ Klassens halvtime 

6C: Matematikk/ Klassens halvtime 

 

6A: KRLE 

6B: Norsk 

6C: Mat og helse/teori 

13.00-13.15  Friminutt Friminutt 

13.15-14.00/14.15 6A: Naturfag 

6B: Slottsfjellmuseet 

6C: Norsk 

 6A: Engelsk 

6B: Samfunnsfag 

6C: Mat og helse/teori 

13.30 

SLUTT: 13.30 13.00 14.15 14.00 

Leksetid 14.00-15.00 13.00- 14.00  13.30- 14.00  

Informasjon til foresatte: 

Vi kontaktlærere takker for godt oppmøte på foreldremøtet, som denne gangen ble holdt klassevis. Flere foreldre på trinnet mente at dette var en god løsning de gangene det ikke var 

“store” saker som gjaldt hele trinnet, og at man på denne måten kunne ta opp ting/saker som gjaldt spesifikk for klassen. Noe vi kontaktlærere er helt enig i, og at vi, ved å gjøre det på 

denne måten, blir enda bedre kjent med “foreldregruppa, noe som også er et “pluss”. 

Når det gjelder øveord skal elevene denne uken kunne forklare for en voksen hjemme hva ordene betyr. 

Førstkommende mandag er det aktivitetsdag på Teiebanen fra 10.15-13.30. Husk å ha med godt med mat og drikke og klær etter vær. 

Onsdag skal vi gå klassevis til Slottsfjellmuseet der vi får en guidet omvisning.  

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

                                                                                                                                                                                    Hilsen lærere og assistenter på 6.trinn       

Fracær: 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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