
UKEPLAN 40 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg vet hva en ordklasse er   
Engelsk Jeg kan lese leseleksen med flyt og oversette den til norsk   
Matte Kan multiplisere et ensifra tall med et flersifra tall. 

Kan finne mønster i gangetabellen. 
  

Naturfag Jeg kan beskrive hva som skjer når et frø spirer.   
Samfunn Jeg vet å være kildekritisk   
KRLE Jeg kan vet om jødedommen og jødeforfølgelsen   
Sosial kompetanse Utholdenhet- Det er når vi holder ut selv om vi har lyst til å 

gi opp.  
  

Nettvett Kildekritikk   
Musikk Vi fortsetter med Toto med Africa og øver på Blime-dansen   

  

LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing M&H: 
Les oppskrift.  
 
Samfunn: 
Se video om digital 
dømmekraft: 
https://vimeo.com/2677
48692 
 

M&H/Norsk: 
Gå innpå norsk 
classroom. Finn 
lekse M&H 28.9. 
Les teksten og svar 
på spørsmålene.  
 

KRLE: 
Se video om Anne 
Frank 
https://www.nrk.n
o/skole?mediaId=1
7713  
 
 

Naturfag: 
Les s.34-38 i 
Yggdrasil.  

Skriving Samfunn: 
Svar på spørsmålene:  

- Hva er digital 
dømmekraft og 
hvorfor trenger 
vi det?  

M&H/Norsk: 
Svar på 
spørsmålene inne 
på dokumentet. Du 
kan skrive i 
dokumentet.  

KRLE:  
Se for deg hvordan 
det var å være 
Anne Frank og skriv 
en liten dagbokside 
fra hennes 
perspektiv.  
 
 
 

Naturfag:  
Gjør oppgave 5 
s.39. Bla tilbake i 
boken ved behov.  
 
M&H: 
Gjør ferdig 
oppskriften i 
oppskriftsboken  

Regning  Matte: 
Campus 

Matte: 
Campus 

 

Sosial 
kompetanse 

    

Engelsk My Textbook:  
Read page 30 three 
times. Read at least once 
for an adult. Translate to 
Norwegian. 
 
Answer these 
questions with full 
sentences; 

1) Why do thousands of 
cats and dogs end up in 
shelters every year? 

My Textbook:  
Read page 31 three 
times. Read at least 
once for an adult. 
Translate to 
Norwegian. 
 
Answer these 
questions with 
full sentences; 

1)  How do the 
animal rescuers get 

My Workbook:  
Do task 37 on page 
18.  
 
 

Words to learn 
(gloser):  
animal shelters, 
unlucky, arrive, 
adoption, puppies, 
website, suits 
 
Words of the 
Week: Choose 4 
words and write 
one sentence with 
each of the Words 
to Learn. 

https://vimeo.com/267748692
https://vimeo.com/267748692
https://www.nrk.no/skole?mediaId=17713
https://www.nrk.no/skole?mediaId=17713
https://www.nrk.no/skole?mediaId=17713


2) Who works in animal 
shelters? 
3) What happens to the 
animals that ends up in 
shelters?  

around? 
2) How can people 
help animals in 
shelters? 
3) What is 
important to do 
before you adopt 
an animal? 
 
 

 
Practise 
pronouncing and 
spelling Words and 
Sentences off the 
Week. 

Ukelekse ● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

 

WORDS AND SENTENCES TO LEARN 

Engelsk Norsk 

animal shelters dyrebeskyttelsessenter 

unlucky uheldig 

arrive kommer 

adoption adopsjon 

puppies valper 

web site internettside 

suits her: passer 

Which other pets are you interested in?  Hvilke andre dyr er du interessert i?  

I liked cats before, but now i like mice Jeg likte katter før, men nå liker jeg mus 

 

 

 

BURSDAGER DENNE UKEN 

 
Lukas 4.10 
Gratulerer! 

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● Det blir gym på tirsdag. Fint om elevene møter på skolen i gymklær.  
● Vi skal til Vitenfabrikken onsdag 14.10 fra 09.00-10.30. Vi tar buss fra skolen.  
● Minner om at det er leksehjelp tirsdager og onsdager, rett etter skoletid. 
● Det blir fotografering mandag 28.9.  



 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

Ukeplan 6. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
 

M&H KRLE Matte 
 
Sosial 
kompetanse 

Engelsk 
K&H/Musikk 

10.00 - 
11.00 

Naturfag M&H Norsk Norsk K&H / Musikk 
 

11.40 -  
13.10 

Engelsk 
Fotografering 
 
Oppsummering 
Info til M&H 
 

Gym Matte 
 

 
Samfunn 

13.20 - 
14.05 

 Norsk/ 
arbeidsprogram 

Norsk  

 

 


