
 

 

   Ukeplan for 6.trinn uke 34 

Velkommen tilbake til skolen:) 

Det var kjekt å treffe elevene! Håper alle har hatt en fin oppstart og er klar for et nytt skoleår. 

 

*Informasjon fra skolen : 

Når vi jobber med trygghet og trivsel, er vi avhengig av et godt hjem-skole samarbeid. Dere kjenner 

elevene best, og får ofte mer / annen informasjon enn vi gjør på skolen. Når det dukker opp noe som har 

betydning for ditt barns skolehverdag, vil vi gjerne ha beskjed. Skjer det noe utenom det vanlige hjemme 

/på fritiden, ønsker vi også at dere skal si fra på skolen. Vi vil gjerne møte elevene der de er, og da er det 

greit å vite når noe ekstra står på. 

 

*Forrige uke fikk elevene med seg hjem timeplan og oversikt over de ulike gruppene de skal jobbe i 

gjennom en uke. Vi håper alle har fått sett gjennom informasjonen. 

 

*Vi håper dere kan hjelpe oss med å få bokbind på bøkene og underskrift på tillatelsene så fort som mulig:) 

 

*Mat og helse: Denne uken er det gruppe 1 som har mat og helse på torsdag (6a) og fredag (6b). Det betyr 

at de som hører til gruppe 2 starter på skolen klokka 10.10 disse dagene.  HUSK Å HA MED FORKLE :) 

-Matallergier : Vi ber om at de som har matallergier gir beskjed til skolen om dette. TAKK:) 

 

*Gym: Alle elevene har med gymtøy. De som ønsker å dusje på skolen (noe vi oppfordrer til), må ha med seg 

såpe og håndkle. 

Vi ønsker alle en fin uke :) 

Hilsen Mona, Halvor og Kaja 



 

Ukeplan for uke 34 

 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Bruke flere læringsstrategier 

på samme tekst. 

Finn en bok du ønsker å 

lese fremover.  

Les 20 min. 

Les i 20 min i 

egen bok 

Les i 20 min i 

egen bok 

Les 20 min i egen 

bok 

Matematikk 

 

Jeg kan beskrive verdien til et 

siffer.  

Jeg kan runde av et tall 

Ukelekse: 

Jobb 20-30 minutter med Multi nettoppgaver for 5. trinn. Velg tema 

som du trenger å repetere 

Engelsk 

 

Jeg kan snakke og skrive om 

ferien min på engelsk 

Ukelekse (Classroom): 

1)Hvilke ord forbinder du med sommerferien? Skriv ned minst 10 engelske ord  

2)Skriv minst tre setninger om sommerferien din. Prøv å bruke så mange av ordene fra 

oppgave 1. 

Sosialt: 

 

Fyll ut så mange ruter du klarer i bingoen “Gode gjerninger” 

 

M&H:  Lag en fin forside til Mat og helse-permen. Velg om du vil gjøre det på Chromebook eller eget ark. Forsider som er laget 

på Chromebook leveres i på Classroom. 

Praktisk :  Sett bokbind på bøkene og lever inn skjemaet om tillatelser. 

Bursdager  6B: Teo 21.august 

 


