
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Ukas ord 
norsk rettskriving 

Sterke verb  
engelsk 

Gloser 
(engelsk) 

låne  eat  countryside Landskap 

frosk  fall capital Hovedstad 

norsk  feed overlooking Med utsyn over 

ofte  feel as well as Så vel som 

hopper  fight the underground undergrunnsbanen 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ukeplan 6. trinn uke 34 (21.08 – 25.08) 

 
Dag/ fag Norsk Matte Engelsk Natur/ 

Samfunn 
Andre fag 

Tirsdag Zepp.les: s. 6,7 og 8. 

 

Skriv det som står i 

den grønne ramma s.8 

fint inn i H-bok. 

Multi OPPGAVEBOK 

oppgave 1.37 og 

1.38. Husk linjal! 

PARALLELLBOK: 

1.30 OG 1.31 

  Mat og Helse: 

Husk 

renvasket 

forkle den 

dagen du har 

Mat og Helse! 

 

 

 

Gym: 

Husk 

gymklær, 

gymsko og 

håndkle og 

såpe til 

gymtimen på 

fredag.  

Onsdag 
 

Zepp.les:s.9,10 og 11. 

 

Gjør oppg.3 a s.11 

i H-bok. 

 

Multi OPPGAVEBOK 

oppgave 1.39 og 

1.40. Husk linjal! 

PARALLELLBOK: 

1.32 OG 1.33. 

  

Torsdag Les i Zepp. Språkbok  

s.6,7 og 8 

 

Multi OPPGAVEBOK 

oppgave 1.41, 1.42 

og 1.43. Husk 

linjal! 

PARALLELLBOK: 

1.34 OG 1.35 

  

Fredag Øv på øveord. Det 

kommer som vanlig en 

diktat. 

 

Les i «boka di» 30 

min. 

Multi OPPGAVEBOK 

oppgave 1.44 og 

1.45. Husk linjal! 

PARALLELLBOK: 

1.32 OG 1.33. 

TB: Read and 

translate p.8-11 

out loud. WB: 

Task C, p.15. Øv 

på gloser. 

 

Sosialt mål:  
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MÅL I FAGENE: 
Norsk: God skolestart! Jeg repeterer hvordan jeg bruker ulike læringsstrategier. 

            Jeg er i gang med faste leseøkter hver dag. 

                                              

Matematikk: Jeg forstår titallssystemet og kan runde av tall. Jeg kan sette opp og regne ut 

regnestykker med addisjon og subtraksjon. 

Engelsk: I can talk about where I live in English. I can use the verb ‘to be’ in the present tense. 

Naturfag:  

 

Samfunnsfag: Lære mer om demokrati og diktatur. Hvordan styres Norge. 

 

KRLE:  

 

Kunst og håndverk: Jeg kan lage jevne brettekanter og feste dem korrekt. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Ingrid Norheim   ingrid.norheim@sandnes.kommune.no  

 
Hans Dysthe   hans.dysthe@sandnes.kommune.no 
 
Eirin Vetaas   eirin.vetaas@sandnes.kommune.no  
 
Lene Simonsen   lene.simonsen@sandnes.kommune.no  

 INFORMASJON: 

VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR! 

Dette året blir veldig innholdsrikt. Vi håper alle har gledet seg og er klar til å «gi gass» for alt det vi skal lære og 

oppleve. 

I år har vi to nye lærere på trinnet: Eirin Vetaas og Lene Simonsen. 

SKOLEMELK: Hvis du vil bestille skolemelk, gjør du det via en link på skolens hjemmeside. 

Til matematikktimene er det veldig viktig at du har med deg linjal. Den får vi bruk for. 

Abonner gjerne på nyheter og annet som gjelder 6. trinn. Hver uke skal lekseplanen legges der, slik at det går an å 

finne ut av leksene, selv om «papirplanen» er borte. 

  
Med vennlig hilsen Eirin , Lene , Birgitte , Ingrid og Hans                                                                  
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