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Gina Marie Bergmann 

Tlf. til arbeidsrom for lærere 5. – 7. trinn: 90 88 16 83 

6. trinn Uke 21 Navn: 
 

         INFORMASJON TIL FORELDRE: 
● Snakk sammen om det sosiale målet. En del elever trenger litt 

ekstra hjelp av dere foreldre for å komme på tiden og levere 
lekser på tiden. Snakk gjerne om hvorfor det er viktig med “på 
tiden”/ respekt. 
 

● NB: Siden sommerfesten ble lagt til dagen før en langhelg, har 
det vært ønsker om å bytte dag. Den nye datoen for sommer- 
festen blir derfor onsdag 12.juni, kl. 17-19. Se infolapp. 
 

● Husk  underskrift på forrige ukes ukeprøve, den ligger i sekken. 
 

● I uke 23 har vi årets innsats for andre: AKSJONSUKA.  
 

 

SOSIALT MÅL: 
 

Jeg er respektfull: 
 

Jeg kommer litt før 08.30. 
Jeg kommer tidsnok til timer. 
Jeg leverer lekser på tiden. 
Jeg ser på den som prater, 
  voksen eller medelev. 
 

 
 

TID MANDAG 
 

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 08.45 Morgensamling Morgensamling Lesekvarten 
Morgensamling 

Morgensamling Lesekvarten 
Morgensamling 

1. time 
08.45 – 09.25 

 

 
Norsk 

 

 
         K&H  

 M&H  

 

Engelsk Krle 
 

Krle 

2. time 
09.25 – 10.05 

 

Øve         Matte Matte 

3. time 
10.15 – 11.00 

Fysak Norsk 

 
Musikk/ 

Lesetime 
 

Samfunnsfag 
Friminutt 

11.00 – 11.40 
   BIB/kantine  BIB/ Bingen 

4. time 
11.40 – 12.25 

 

Naturfag  
Gym 

 

 
K&H  
M&H  

Norsk 
 

 

Naturfag 

5. time 
12.25 – 13.10 

 

Matte Ukeopp. 

6. time 
13.15 – 14.00 

Samfunnsfag  

Jobbis Engelsk  

 
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Forklar ukeorda og les s. 
216-217 i Vivo for voksen. 
 
New words: Write and 
translate twice. 

Innføring nynorsk Eng: Read+ transl. p.96 -97 
for an adult. Vis at du kan 
glosene+de sterke verba. 
 
Lekseark uke 21 

Its: Read p. 96, Stairs. Retell 
in your own words. 
 
Sjekk at du kan alle målene. 
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Sett halvt kryss (skråstrek) når du kan målet litt, og et helt kryss når du er helt trygg på målet. 

Fag Mål Jobb med 
Norsk 

 

Jeg forklarer: humanist, myndighet, “1,5”(m/ord), 
pass, den gylne regel, Nobels fredspris. 

 Man: Begreper, lese 2-2, sp.mål på G.Classroom 
Ons: Øve / skrive dikt (“Å gjøre mitt beste”/ “Fri”) 
Tors: Tegnsetting, oppgaver s. 127, SB.  Jeg vet hva et utsagnsord er, og kan gi 

mange eksempler. 
 

Jeg er helt trygg på bruken av replikkstrek.  
Mate- 

matikk 
 

 
 

Jeg kan gangetabellen.  Vi starter nytt kap. med multiplikasjon og 
divisjon. 
Vi skal jobbe med sidene 69-71 
 
 
Gangetabell 

Jeg kan lage gangestykker med mange faktorer.  
 

Engelsk 
 

 
 

I can read and translate p. 96-97.  Read/transl. two by two. Questions on g.classroom 
Quizlet sterke verb på google classroom 
Vocabulary: island, immigrant, situated, language, Norwegian 
Verb: to break-broke- has/have broken, to drive-drove-has/have driven 

I can write, translate + say the new words and 
verbs. 

 

Natur 
 

 

Jeg har gjort ferdig veggplakaten om rusmidler  Vi gjør ferdig veggplakaten og arrangerer en 
“gallery walk” i klassen.   

  

Sam 

 

Jeg kjenner til “storformer” i Europas natur.  Vi jobber videre med Europa, spesielt med 
geologiske formasjoner Jeg vet hva en vulkan er og kjenner til noen 

kjente i Europa 
 

  
Krle 

 

Jeg kan fortelle hvilken betydning Darwins 
teori har hatt for synet på verden og 
mennesket. 

 Les side 216-217 i vivo til torsdag. 

Jeg vet hvem Fridtjof Nansen var.  
Jeg vet hva Nansen ble kjent for  

Kropps- 
øving 

 

 

Vi har forskjellige uteaktiviteter på banen   
  
  

Musikk 
 

 

Jeg kan synge refrenget på Lost Boy.   
Vi øver til sommerfesten:-). Jeg kan spille Lost Boy.  

K&H 
 

 
 

Jeg kjenner til Edvard Munch sin rolle i Norge 
og Oslo kommune. 

 Vi jobber videre med Edvard Munch , begynner å 
se på NRK film om ham. 

Jeg kan lage sant / usant påstander om 
Edvard Munch 

 

Jeg kan lage spørsmål fra NRK filmen  

M&H 

 

Jeg kan lage marmorkake  Denne uka skal vi lage marmorkake. 
Les oppskriften på s.179 i matopedia. 

  
  

 

https://www.gangetabellen.net/oppgaveark/

