
 UKEPLAN FOR 6. TRINN – UKE 18 
 

Vi gratulerer Øyvind med 12 årsdag på lørdag 4. mai.! 
  

 FAG   TIRSDAG  

30.04 

ONSDAG 

1. mai 

TORSDAG 

2. mai 

FREDAG 

3. mai 

Skrive 

 

Hemmelig oppdrag: Fortsett med detaljer på det hemmelige oppdraget som 
holder på med. Vi skal fullføre i løpet av denne uken og dere vil få litt tid på 
skolen, men det er en del som må gjøres hjemme i tillegg. IKKE fortell alle detaljer 
til de hjemme om hva du holder på med.  
 
 

 

Lese 

Les “Alt om 
Messi” teksten 
som ligger 6. trinn 
disk/norsk/biografi 
  

 
 
 

FRI  
1. mai 

Stumme konsonanter: Fullfør oppgaver på 
6. trinn Disk under norsk/Rettskriving. 
 Skriv svarene for hånd i alt-mulig-boken. Vi 
starter i timen på mandag. 

 Matte  

  

Fullfør Kan du 
dette side 68 og 
69 i Multi B gr. 
bok 

Bruk presentasjon 
med videolinker 
på teamdisk til 
øving. 

Matematikkprøve 
Brøk kap 6 

Engelsk   

  
 

 
Quizlet - Øv på 
glosene 
 

Invisible boy - Chapter 4 
 
TB: Les s. 141 - 143 
 

  

Mandag 
  
 Kroppsøving 
på Stavanger 

Stadion 
Husk sykkel og 

hjelm! 

 

Tirsdag 
 

4. og 5. time:  
Kunst og 
håndverk: 

 
Gr. 3: Sløyd 

Gr. 1: Skulptur 

Gr. 2: Sy pute 

 

Gr 1 må ta med 

plast til fugler!! 

Onsdag 
 
 

Arbeidernes 

dag 

 

FRI 

Torsdag 
6A 

Mat og helse 
Gruppe 2 

  
Gruppe 1  møter på 

skolen 
 kl. 10.10 

 
 

 

Fredag 
6B 

Mat og helse  
Gruppe 2 

 
Gruppe 1 

møter på skolen 
 kl. 10.10 

 

Matteprøve 

 

 

Gloser 

to imagine - å forestille seg 

insurance - forsikring 

glee - glede 

wicked - ond 

lumpy - klumpete 

enough - nok 

evening - kveld 

dull - kjedelig 

to swallow - å svelge 

to snore - å snorke 

 

 



 UKEPLAN FOR 6. TRINN – UKE 18 
 

Vi gratulerer Øyvind med 12 årsdag på lørdag 4. mai.! 
 

 

  FAG  LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme.  
Norsk  Jeg kan holde på en hemmelighet…. +  

Jeg har lest, tenkt over, vurdert og tolket ulike biografiske tekster 
Jeg kan lage tidslinje for å få oversikt over informasjon i tekster 
Jeg kan forklare og bruke uttrykk som kronologisk, biografi og selvbiografi 

Matematikk   Brøk - læringsmål side 68 og 69 i Multi Grunnbok 

Engelsk   Eiendomsord og pronomen 
Jeg vet at på engelsk bruker vi ulike eiendomsord når ordene står alene og når de står 
foran et substantiv.  
Jeg kan sette inn personlige pronomen i stedet for substantiv. 

Naturfag  Vi arbeider videre med feltrapport om fugler. 

Samfunn   Jeg kan fortelle om Vikingtiden og viktige kjennetegn og hendelser fra den perioden. 

KRLE  Jeg vet hva kristne tror om Gud, Jesus og Den hellige ånd, og jeg vet hva 
treenighetslæren er i kristendommen. 

Musikk  Jeg kjenner til noen av de mest kjente komponistene i europeisk kunstmusikk, og jeg 
kan litt om musikkepokene de tilhørte. 

Kroppsøving   Øve løpsteknikk og vekslinger til Tine-stafetten 
 

 

Mattemaraton i mai 

● Mattemaraton i mai.  Vi har meldt oss på en  matteutfordring hvor matte og 

aktivitet er i fokus.  Elevene skal fullføre én (matte)maraton (på sitt individuelle 

nivå) bestående av 422 oppgaver . I tillegg skal elevene også aktiveres fysisk ved 

at de, i løpet av mai, skal tilbakelegge totalt 42,2 km ved å løpe, sykle, gå, 

rulleskøyter osv.  Startskuddet går 1. mai og elevene logger seg på via sin 

Feide-bruker for å løse matteoppgaver og registrerer aktiviteten.   

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

● Utviklingssamtaler starter i uke 19. Informasjon er delt ut fredag uke 17.. 

● Fredag blir det matematikkprøve i Brøk. Vi er klar over at dette kapitelet 

har gått litt fort, men ved en liten test får vi en oversikt over hvilke mål vi 

har klart å nå og hva vi må sette av ekstra tid til. 

● Trinnet har fire flotte representanter i finalen i Pangea-lekene i Oslo 

på lørdag. Vi ønsker alle lykke til og heier på dere! 

● Skolenes sangdag arrangeres 12.juni og vi er med! Vi ser og deltar på en 

direktesendt konsert fra Oslo hvor over 100 000 norske elever over hele landet 

deltok i fjor. Sangene som skal synges finner dere her. Øv litt hver dag. Sammen 

skaper vi sangfest og deler en god felles opplevelse.  

 

      Hilsen June, Gudrun og Katharina 

 

 

https://www.skolenessangdag.no/sangene-index-2019

