
 

Ukas ord 

norsk rettskriving 

Sterke verb  

engelsk 

Gloser 

(engelsk) 

bindeord 

plutselig 

heldigvis 

dessverre 

etterpå 

dessuten 

 

 å komme: to come, came, come 

å gjøre: to do, did, done 

å drikke: to drink, drank, drunk 

å kjøre: to drive, drove, driven 

å spise: to eat, ate, eaten 

å falle: to fall, fell, fallen 

hundreds 

thousands 

against 

foreign 

still 

in addition to 

hundrevis 

tusenvis 

mot 

utenlandsk 

fortsatt 

i tillegg til 

 

 

Ukeplan 6. trinn uke 47 (20.11 – 24.11) 

Dag/ fag Norsk Matte Engelsk Natur/ 

Samfunn 
Andre fag: 

til 
tirsdag 

 

Husk å lese litt i 
hylleboka di hver 
dag! Husk å fylle 

inn i leseloggen! 
Zepp.les: Les s.60. 

Skriv et dikt om 

kjærlighet eller 

forelskelse. Det skal 

være minst 3 vers. 

Multi 

OPPGAVEBOK 

Gjør oppgave 

3.47, 3.48, 3.49 

og 3.50 

PARALLELLBOK 

oppgave 3.49, 

3.50 og 3.51. 

 

 

 

 

Øve på gloser 

og sterke verb. 

 

 

 

 

TB: Read and 

translate page 

55. 

 

 

 

 

 

WB: Task A, 

page 67. 

Answer the 

questions. 

  

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. 

 

til 

onsdag 
 

Zepp.les:Les s.62. 

FØR du leser skal du 

se på ordene nederst 

på sida. 

 

Zepp.språkb: Les om 

konjunksjoner på s. 

89 en gang til. Gjør 

oppg.11 og 12 s.89. 

(H-bok). 

Multi 

OPPGAVEBOK 

Gjør oppgave 

3.52, 3.53, 3.54 

og 3.55 

PARALLELLBOK 

oppgave 3.52, 

3.53 og 3.54. 

 

til 
torsdag 

 

Les i hylleboka di, 

minst i 20 min. 

 

Gjør forarbeidet til en 

fortelling du vil 

skrive. Bruk «Fisken» 

eller et annet 

«verktøy» for å lage 

en oversikt . Skriv i 

Fortellingsboka di. 

Multi 

OPPGAVEBOK 

Gjør oppgave 

3.51, 3.56 og 

3.57 

PARALLELLBOK 

oppgave 3.55 og 

3.56. 

 

til 
fredag 

 

Les i hylleboka di 

minst 30 min. 

 

Internett: 

MULTI 

NETTOPPGAVER 

5-7 Løs oppgaver 

fra kapittel 3 i 15 

minutter. 

  

Sosialt mål: Gå rolig inn i klasserommet, og finn fram bøker til timen dersom du ikke 
har gjort det før. 
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MÅL I FAGENE: 
Norsk: Lære mer om sammensatte tekster. Øve på å bruke ulike læringsstrategier. 

Formalkunnskap, ordklasser. Jeg vet hva en konjunksjon er og hvordan jeg bruker dem. 

Jeg øver på bindeord.  Litterært tema: Vennskap og kjærlighet 

Matematikk: Jeg kan forskjellen på tideler, hundredeler og tusendeler. Jeg kan addere, 

subtrahere og multiplisere med desimaltall. 

Engelsk: I can talk about different sports in English. I can conjugate irregular verbs. 

Naturfag: Jeg kan beskrive hvordan en energiform kan gå over til en annen.  

Jeg kan forklare hvordan en varmluftballong virker.  

Jeg kan forklare hvordan vindenergi blir utnyttet i vindaktiviteter. 

Samfunnsfag: Vi runder av kap. Om «Bare jeg er jeg». Vi snakker om hvordan vi viser hvem vi 

er og litt om hva som er «typisk norsk». 

 

KRLE: Jeg kan noe om kristendommens syn på Gud, Jesus, rett og galt for kristne, og kristne 

ritualer. 

Kunst og håndverk: Jeg blir ferdig med forkleet mitt. Jeg kan jobbe selvstendig med 

ekstraoppgaver. 

 

 
 
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: 

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. 

I uke 47 blir det utviklingssamtaler. Alle skal ha fått en innkalling til denne.  

Vi ser at noen elever av og til har eksem/sår på hendene. Dette tar vi hensyn til, og disse får engangshansker til å 

bruke når de lager mat. 

NB! Fra og med 10. november og ca. 3 uker fremover vil det pågå gravearbeid langs Gamle Ålgårdveien, fra 

undergang ved Prestegårdsveien til Austrått skole.  

Gang og sykkelvei vil være åpen for ferdsel og det vil bli satt opp gjerder, men området kan bli noe skittent i 

anleggsperioden. 

Entreprenør vil ta ekstra hensyn til elevene ved skolestart (08.15) og skoleslutt (12.10/13.25). 

Håper alle har fått brevet med koden til «Foreldreundersøkelsen. Vi vil gjerne vite mer om hvordan dere som 

foreldre opplever barnas læringsmiljø, og hvordan dere synes samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Nederst 

på brevet står det et brukernavn. Gå inn på utdanningsdirektoratets nettsider og logg inn med nummeret dere har 

fått.  

God langhelg  

Med vennlig hilsen Eirin, Lene, Hans og Ingrid                                                                
                      

mailto:ingrid.norheim@sandnes.kommune.no
mailto:hans.dysthe@sandnes.kommune.no
mailto:eirin.vetaas@sandnes.kommune.no
mailto:lene.simonsen@sandnes.kommune.no

