
UKEPLAN 19

UKENS MÅL
Norsk Jeg kan lese et skuespill

Jeg kan spille et skuespill

Engelsk Jeg kan ord og værsymboler
Jeg kan lese en værmelding og ha samtale om værsymboler
Jeg kan forstå kjente ordtak om været

Matte -Kan vise hva som menes med omkretsen av en sirkel.
-Kan si formelen for omkretsen av en sirkel.
-Kan si verdien av pi med to desimalers nøyaktighet.
-Kan forklare hva som menes med diameteren av en sirkel.
-Repetisjon av tidligere kapitler i “Areal og omkrets”.

Naturfag Gjøre forsøk med lyd

Forklare hva som skjer når vi lager lyd

Samfunn Jeg kan forklare hva demokrati og ytringsfrihet er
Gjøre greie for hvordan Norge styres
beskrive forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et
diktatur

KRLE Jeg kan fortelle om prins Rama
Jeg kan fortelle om Gudinnen

Sosial kompetanse Ansvarsbevissthet- Det er når vi tar ansvar for det vi gjør og
passer på det vi har.

Nettvett Vi fokuserer på kommunikasjon over nett

LEKSER
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Lesing Norsk:
Les s. 162-166 i
Zeppelin lesebok.

Samfunn:
Les s. 154-159

FRI FRI

Skriving Norsk:
Gjør oppgave 1 og
2 s.167. Grønn
firkant som heter “I
mål?”.

Samfunn:
Gjør oppgave 2, 3, 5
og 6 s. 159 i
leksedokumentet.

Regning Se video fra kapittel
8.5 i campus.

Engelsk

Ukelekse ● Lade chromebook
● Ha med blyant og visk

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord



Ahin 12.05
Kevin 14.05
Gratulerer!

INFORMASJON TIL FORELDRENE

● Tirsdag 11.mai skal vi ha Tine-stafett på skolen. Vi samarbeider med 7.klasse.
● Onsdag 12.mai etter lunsj skal vi feire 17.mai på forhånd. Vi samarbeider med 7.klasse.
● Fredag 28.mai skal vi ha ny sykkeldag i regi av Flinki. Gjerne se over sykkelen deres allerede nå.
● Uke 18 og 19 er vi med i konkurransen Hopp for hjertet i regi av Nasjonalforeningen for folkehelse.

Konkurransen går ut på å hoppe hoppetau i friminuttene.

Klassetelefon:   48009408

Ukeplan 6. trinn:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.20 -
09.50

Matte

Nettvett

Tine-stafett Pubertets-
undervisning
helsesykepleier
Jente/guttegrupper

FRI FRI

10.00 -
11.00

Samfunn Tine-stafett Matte

11.40 -
13.10

Norsk
KRLE

Tine-stafett 17.mai leker
sammen med
7.klasse

13.20 -
14.05

Arbeidsprogram Avslutning i
klassen.

Faglærer: Inger

Faglærer: Morten



Faglærer: Jenny

Faglærer: Annika


