
ARBEIDSPLAN Karuss skole – tlf.38 06 45 00 www.minskole.no/karuss 
 
 
 
 
 

Kontaktlærere: 

Thomas Olsen               Gina Marie Bergmann 

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

6. trinn Uke 19 Navn: 
                     INFORMASJON TIL FORELDRE: 
 

● NB! Nå er det ikke mange månedene til vi skal på MOBIL 
LEIRSKOLE:-)! En leirskolen hvor vi sykler fra sted til sted og 
overnatter i gapahuk fra onsdag til lørdag. Det blir sannsynligvis i 
uke 37 (september). Derfor er det viktig å holde syklingen ved 
like, og bruke anledningene de har til å sykle. Den lengste 
distansen vi skal sykle er på ca. 4 mil. Dette krever både 
utholdenhet og sykkelferdigheter. 
 

● Elevene skal holde sitt foredrag for dere som øving til torsdag. 
 

● Ons 29. mai blir det sommeravslutning, kl.17-19 på skolen. 
Legg merke til datoen. Se egen utdelt info. Sett av datoen. 
Klassen lager underholdning. 

 

SOSIALT MÅL: 
 

Jeg gjør en innsats 
 for at vi skal ha  

et trygt klassemiljø 
 med omsorg og respekt. 

 

 
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 

 

Foredraget 
 

DKS 
“Trusselen fra 

dypet” 

Krle 
 

Krle 

2. time 
09.25 – 10.05 

        Matte Matte 

3. time 
10.15 – 11.00 

Fysak Foredraget 

 
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 
 

Fremføre 
foredrag 

Naturfag 

5. time 
12.25 – 13.10 

Matte Ukeopp. 

6. time 
13.15 – 14.00 

Samfunnsfag  Engelsk  

 
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Forklar ukeorda og les LB 
s. 171-173 for en voksen. 
 
Multismartøving 

Øv på hele foredraget, men 
spesielt det du skal si.Bruk 
målene. 
 
Lekseark uke 19 
Multismartøving 
 
 

Øv på hele foredraget, 
men spesielt dine ting. 
Bruk målene.  Fremfør 
deretter for en voksen.  
 
Multismartøving 

Its: Les teksten “Treller”, LB 
s. 171, forklar begreper og 
gjenfortell.  
 
Multismartøving tilsammen 
45 min 
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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 kan forklare: overdøve, uthus, ben- 
brudd, vedkubbe, fòr, i le. 

 Man: Begreper, Lese “Flukten”. 
Ons:Jobbe med fordraget. 
Tors: Fremføre foredraget Mål for foredraget: 

-Jeg kan det jeg skal si uavhengig av manus. 
-Jeg snakker tydelig og passe sakte. 
-Jeg ser på publikum. 
-Jeg gir tilbakemelding til de andre. 

 
 

Mate- 
matikk 

 

 
 

Jeg har repetert brøk.  Vi skal jobbe med øvesidene 62-64 i multi 
6b.  

 

Naturfag 
 

 

Jeg vet hva MOT står for.  Les sidene 125-130 
Gjør oppgave 2-5 på side 131 

Jeg vet hvilke skader alkohol og narkotika kan 
gjøre med kroppen. 

 
 

Samfun
n 
 

 

Jeg vet hvilke “landskap / landformer” vi 
finner i Europa. 

 Vi jobber videre med Europa 

Jeg kjenner til noen store elver og deres 
betydning for utvikling av jordbruk og 
samfunn. 

 

  
Krle 

 

Jeg kan fortelle om tanker og ideer om 
mennesket i opplysningstiden. 

 Les s. 214-215 i vivo. 
Vi snakker om emnet og gjør oppgave 4 og 
5 på s.220 

 
 

Kropps- 
øving 

 

 

Jeg er en god lagspiller i basket.  Basketball 
- Pasninger og mottak 
- Regler 
- Spill 

Jeg prøver så godt jeg kan.  
 

Musikk Jeg kan synge Lost Boy.  Lost Boy. Synge. / spille i grupper. 

K&H 
 

 
 

Jeg kjenner til barndommen til Edvard 
Munch 

 Kunsthistorie: Vi lærer om Edvard Munch 
og gjør oppgaver knyttet til ham og 
kunstepoken ekspresjonismen Jeg kjenner til kunstepoken 

“ekspresjonismen” 
 

  

M&H 

 
 

Jeg vet hvordan jeg lager smør.  Vi skal lage smør og scones. 
s.23 og s.172 i matopedia. 
Ta med deg et pålegg du vil ha på scones 
 

Jeg kan følge oppskrift å lage scones.  
  

 


