
                                       6. trinn – Ukeplan uke 45  

                     7.- 13. november 

 

 

  
  
  
 

                                                                                                   Læringsmål: 

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

Matematikk: Jeg kan sortere desimaltall med hundredeler etter størrelse og 

lese av desimaltall på tallinjen.  

English: I know the main elements of a story.  

Samfunnsfag: Jeg kan fortelle 3 fakta om Asia til læringspartner. 

KRLE: Jeg vet at Abraham er en viktig skikkelse i Kristendommen, Jødedommen og 

Islam. 

Naturfag: Jeg kan lage en presentasjon om en selvvalgt dinosaur etter kriterier.  

Orden: Jeg tar vare på skolens inventar og holder orden på mitt «eget» utstyr.  

Sosialt: Jeg snakker hyggelig til medelever og inkluderer alle i lek.  

 Lekser: 
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6A: Les 20 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen.  

Husk gymtøy, treningssko og håndkle! 

6B: Les 20 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen.  

Husk gymtøy, treningssko og håndkle! 

6C: Les 20 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen.  

Husk gymtøy, treningssko og håndkle! 
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6A: 

 

Matematikk: Gjør tildelt oppgave «Øve 1» eller «Øve 2» på https://skolenmin.cdu.no/ 

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

6B: Matematikk: Gjør tildelt oppgave «Øve 1» eller «Øve 2» på https://skolenmin.cdu.no/ 

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

6C: Engelsk: Gjør tildelt oppgave fra https://skolenmin.cdu.no/ 

Les 20 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen. 
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6A: Les 20 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen. 

6B: Les 20 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen. 

6C: Les 20 minutter i selvvalgt bok, der du leser en side høyt for en voksen. 
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6A: Engelsk: Gjør tildelt oppgave fra https://skolenmin.cdu.no/ 

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

6B: Engelsk: Gjør tildelt oppgave fra https://skolenmin.cdu.no/ 

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

6C: Matematikk: Gjør tildelt oppgave «Øve 1» eller «Øve 2» på https://skolenmin.cdu.no/ 

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

UKELEKSE 6A/B/C (Ordene skal 

kunnes skrives riktig. Det blir 

diktat på fredag). 

venner 

kommer 

sammendrag 

sommeren 

adressen 

alltid 

opplagt 

uskikkelig 
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Uke 45 

Økt Mandag 07.11.  Tirsdag 08.11. Onsdag 09.11. Torsdag 10.11. Fredag 11.11. 

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: Norsk/Klassens time 

6B: Lesing/ Naturfag 

6C: Samfunnsfag 

Vaksinering 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Lese/Samfunnsfag 

6C: Lese/Musikk 

BlimE-dansen/Fysfos 

6A: Norsk 

6B: Mat og helse/teori 

6C: A-plan/Klassens time 

   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 

Vaksinering 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Musikk 

6C: Samfunnsfag 

6A: A-plan 

6B: Mat og helse/teori 

6C: Matematikk 

11.15- 11.40 Friminutt  Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

11.40- 12.00 Spising Spising Spising Spising Spising 

11.40- 12.00 6A: Matematikk 

6B: Samfunnsfag 

6C: Engelsk 

6A/B/C: Øve til fremføring i Tema 6A: Musikk 

6B: Norsk 

6C: Engelsk 

Vaksinering 

6A/B/C: Temafremføring/K&H 

 

 

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: KRLE 

6B: Engelsk 

6C: Norsk 

6A: Naturfag 

6B: Klassens time 

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: 

Vi vil igjen understreke om at dere må hjelpe elevene med å lese ukeplanen. Flere glemmer gymtøy/sko/håndkle på tirsdager. Leseloggen skal signeres hver dag, men den sjekkes av en lærer på fredagene. 

Onsdag skal trinnet vaksineres. For mer informasjon, se utdelte skriv.  

Torsdag skal gruppene som har jobbet sammen med tema «Europa» fremføre deler av det de har jobbet med. Vi gleder oss til å se resultatet.  

Fredag morgen klokken 08.30 skal hele skolen danse BlimE-dansen i skolegården.  

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 

mailto:kristin.riis@faerder.kommune.no
mailto:cathrine.elisabeth.i.tandberg@faerder.kommune.no
mailto:are.darmo@faerder.kommune.no

