
                                       6. trinn – Ukeplan uke 44  

                     31. oktober til 4. november 

 

 

  
  
  
 

                                                                                                   Læringsmål: 

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

Matematikk: Jeg kan sortere desimaltall etter størrelse. Jeg kan plassere 

hundredeler på tallinjen.  

English: I know the main elements of a story. 

Samfunnsfag: Jeg kan følge kriteriene i temaoppgavene. 

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: Leselekse: elevene skal lese 20 min i selvvalgt bok, der de leser en side høyt for en voksen.  

Husk gymtøy, sko og håndkle! 

6B: Leselekse: elevene skal lese 20 min i selvvalgt bok, der de leser en side høyt for en voksen. 

Husk gymtøy, sko og håndkle! 

6C: Leselekse: elevene skal lese 20 min i selvvalgt bok, der de leser en side høyt for en voksen.   

Husk gymtøy, sko og håndkle! 
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6A: 

 

Leselekse: elevene skal lese 20 min i selvvalgt bok, der de leser en side høyt for en voksen.                                                                                                                                                                    

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

Leselekse: elevene skal lese 20 min i selvvalgt bok, der de leser en side høyt for en voksen.  

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

Leselekse: elevene skal lese 20 min i selvvalgt bok, der de leser en side høyt for en voksen.  
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6A: Matematikk: Tosidig ark i leksepermen og kladdebok. Velg én av sidene. 

Leselekse: elevene skal lese 20 min i selvvalgt bok, der de leser en side høyt for en voksen. 

6B: Leselekse: elevene skal lese 20 min i selvvalgt bok, der de leser en side høyt for en voksen. 

 English: Read p. 39 in Quest TB/or read the handout. 

6C: Leselekse: elevene skal lese 20 min i selvvalgt bok, der de leser en side høyt for en voksen. 

English: read p. 39 in Quest TB/or red the handout. 
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6A: English: Read p. 39 in Quest TB/ Or read the handout. 

Leselekse: elevene skal lese 20 min i selvvalgt bok, der de leser en side høyt for en voksen. 

6B/6C: Leselekse: elevene skal lese 20 min i selvvalgt bok, der de leser en side høyt for en voksen. 

 

UKELEKSE 

6A/B/C til 

fredag:  

Øv på ordene, slik at du kan skrive dem riktig og bruke dem i en setning: samarbeid, interessant, desimaltall, utviklingssamtale, ungdom, 

forskjellig, gruppeoppgave 

UKELEKSE 6A/B/C (skal kunnes 

til fredag)  
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Uke 44 

Økt Mandag 31.10.  Tirsdag 01.11. Onsdag 02.11. Torsdag 03.11. Fredag 04.11. 

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: Lesing/Pubertetsundervisning 

6B: Lesing/ Naturfag 

6C: Lesing/Matematikk 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Lese/ Pubertetsundervisning 

6C: Lese/ Norsk 

Fysfos 08.30 – 09.00  

6A: Engelsk 

6B: Mat og helse/teori 

6C: Norsk 

   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: Pubertetsundervisning 

6B: Matematikk 

6C: Naturfag 

6A: Mat og helse/teori 

6B: Pubertetsundervisning 

6C: Klassens time 

6A: Matematikk 

6B: Mat og helse/teori 

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/ gruppevurdering 6A/B/C: Lese med fadderbarna fra 

12.15.  

 

6A: Pubertetsundervisning 

6B: Tema/arbeidsplan 

6C: Tema/arbeidsplan 

6A: Tema/arbeidsplan/logg 

6B: Pubertetsundervisning 

6C: Tema/arbeidsplan/logg 

 

 

6A: Naturfag 

6B: Engelsk 

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/ gruppevurdering 

 

 

6A: Pubertetsundervisning 

6B: Tema/arbeidsplan 

6C: Tema/arbeidsplan 

 

 6A: Norsk 

6B: Norsk/logg Tema 

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: 

Denne uken begynner vi kontaktlærerne med utviklingssamtaler. Vel møtt til samtaler! 

Som dere ser fra leksene, vil vi ha et ekstra fokus på lesing. Fra og med denne uka 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. 

A og B- klassen skal ha pubertetsundervisning denne uken med helsesykepleier og to studenter. C- klassen vil få samme undervisning seinere i høst.  

                                                                                                                                                                          

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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