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Kontaktlærere: 

Thomas Olsen 

Gina Marie Bergmann 

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

6. trinn Uke 23 Navn: 
 

         INFORMASJON TIL FORELDRE: 
 

● Husk å registrere deg på sommerles.no https://altom.sommerles.no/ 
 

● Neste mandag (10.juni) er fri pga pinse. 
 

● Denne uka forbereder vi oss til skrivedag norsk neste torsdag. 
Spør gjerne hva barnet ditt det skal skrive om. Elevene kan ha 
med seg godteri for ca.15.kr neste torsdag. 
 

 

SOSIALT MÅL: 
 
Jeg viser  

at jeg bryr meg om 
klassekameratene mine. 

 
 

TID MANDAG 
 

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 08.45 Morgensamling Morgensamling Lesekvarten 
Morgensamling 

Morgensamling Lesekvarten 
Morgensamling 

1. time 
08.45 – 09.25 

 

 Debatt- 
artikkel 

 

 
         K&H  

 M&H  

 

Engelsk Krle 
 

Krle 

2. time 
09.25 – 10.05 

 

Øve         Matte Matte 

3. time 
10.15 – 11.00 

Fysak Norsk 

 
Øve  

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 + les 
artikkelen fra Aftenposten 
junior.  
 
New words: Write and 
translate twice. 

Lekseark uke 23 (22) 
 
Øv på det du skal gjøre på 
sommerfesten. 

Eng: Read and translate 
p.98-p.99 for an adult. 
 
 
 

Its: Read + translate the 
first paragraph (avsnitt) på 
Firework. 
Jeg har gjort 45 min på 
smartøving. 
 
Øv til sommerfesten. 
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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: studie, deltakere, sosiale 
medier, avhengig, Medietilsyn 
 
Jeg kan skrive en debattartikkel. 

 Man: Lære debattartikkel + begreper 
Ons: Skrive dikt + Øve med klassen 
Tors: Arbeidsprogram + øve. 

Mate- 
matikk 

 

 
 

Jeg kan stille opp og regne ut 
multiplikasjonsstykker. 

 Vi skal jobbe med sidene 72-73 i multi 6b. 
 
Husk multi smartøving. Jeg øver på gangetabellen.  

Engelsk 
 

 
 

I can read and translate p. 98-99 
I can make questions to the text. 

 Listen to the text + read 2 by 2.    Make questions. 
 
New words: 
founder, coast (kyst), population, destination, downtown, during 
Verbs: begin-began-has/have begun (å begynne-begynte-har begynt) 

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

 

Naturfag 
 

 

Jeg kan forklare hva energi er.  Les på sidene 137-141 i naturfagsboka. 

Jeg kan tegne og forklare hvordan et 
vannkraftverk lager energi. 

 

Jeg vet hvilke andre energikilder vi bruker.  

Samfun
n 
 

 

Jeg kjenner til geografiske hovedtrekk og 
grenser mellom land i Europa 

 Vi jobber med spørsmål og oppgaver gitt i Google 
classroom som skal leveres fredag  neste uke (24) 

  
  

Krle 

 

Jeg kan fortelle litt om livssynshumanismen 
i verden. 

 Les sidene 218-219 i vivo. 

Jeg kan fortelle litt om amnesty international 
og jobben de gjør. 

 

Kropps- 
øving 

 

 

Jeg gjør så godt jeg kan på turnøvelsene  Denne gangen så skal Nora og Mathilde ha 
undervisning. De skal lære oss forskjellige 
turnøvelser. Det blir gøy. 

  
  

Musikk 
 

 
 

 
Jeg kan det jeg skal kunne til 
sommerfesten. 

  
  Øver. 

K&H 
 

 
 

Jeg vet forskjell på impresjonisme og 
ekspresjonisme som stilarter og 
kunstretninger. 

 Vi ser på Munch film episode 3+4 og jobber med 
arbeidsark. 
Hvis vi får tid jobber vi videre med nrk film om 
“Munch i ...” og klassequiz.   

  

M&H 

 
 

Jeg kan lage vårruller  Denne uka skal vi lage vårruller. 
Oppskriften er på s.137 i matopedia. 
Link: Vårruller   

  

 

https://www.matopedia.no/oppskrifter/vegetariske-varruller/

