
 UKEPLAN 45 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kjenner til aviser som finnes i vårt nærområde.  

Jeg kjenner til ulike typer aviser 
Jeg kjenner til pressens rolle i demokratiet 

  

Engelsk Jeg kan bruke lyttestrategier til å forstå en tekst 
Jeg kan ha samtale om og gi uttrykk for egne meninger om 
rollemodeller 
Jeg kan bruke tankekart som skrivestrategi 

  

Matte Kan dividere desimaltall med oppstilt metode.   

Naturfag Jeg kan beskrive noen pattedyr- og krypdyr som lever i 
edelløvskogen.  

  

Samfunn Jeg kjenner til  hva et flerkulturelt samfunn er   
KRLE Jeg kjenner til reformasjonen i kristendommen   
Sosial kompetanse Tålmodighet- Det trenger vi når vi må vente på noe.   
Nettvett Grensesetting for ubehagelige ytringer på sosiale media    
Musikk Vi fortsetter med å øve på blime-dansen og hiphop   

  

LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Samfunn: 
Les s. 194-195 
 
 

Norsk: 
Les s.130-135 i 
Zeppelin lesebok.  
 
 

KRLE: 
Les s. 130 
 
 

Naturfag: 
Les s. 208-214  i 
Yggdrasil.  

Skriving Samfunn:  
Svar på spørsmålene:  

1. Hva vil det si 
å ha et 
flerkulturelt 
samfunn?  

2. Hvor mange 
førstegangsi
nnvandrere 
er det i 
Norge?  

3. Hva menes 
med at 
språket 
endrer seg?  

 

Norsk: 
Gjør oppgave 20 a og 
b s.135.  

KRLE:  
Svar på spørsmålene:  

1. Den norske 
kirke blir kalt 
en luthersk 
protestantisk 
kirke, men 
hvorfor blir 
den kalt dette?  

2. Hva var den 
eneste måten 
Martin Luther 
mente du 
kunne få 
tilgivelse på?  

 
 

Naturfag:  
Gjør oppgave 4,5 og 
6 s.215.  
 
 

Regning  Matte: 
Repeter ved behov: 
Video 3.3. 
 
Jobb 15 minutter i 
løypa. 

  

Sosial 
kompetans
e 

  Forberedelse til 
sos.komp. på torsdag: 
Forklar med egne ord 
hva de tre ordene 

 



trivsel 
mobbing og 
vurdering betyr. 
Tenk på ordene i 
skolesammenheng når 
du jobber. 
Skriv i leksebok. 

Engelsk Øv på gloser i 
“Words and 
sentences to learn” 
 
My Textbook: 
Read page 54 
three times. Read 
at least once for an 
adult. Translate to 
Norwegian. 
 
Answer these 

questions with full 

sentences; 

1) How are usually 
superheroes 
described? 
2) Why did Linnea 
make a colouring 
book with 
superheroes? 
3) What is her first 
colouring book 
called, and why? 
 
Practise 
pronouncing and 
spelling Words and 
Sentences off the 
Week. 
 
 

Øv på gloser i 
“Words and 
sentences to learn” 
 
Grammar: 
Skriv ned to take, 
to come and to 
give i formene 
presens, preteritum 
og presens 
perfektum. Se s. 
42 i Mr. Xplore for 
hjelp  
 

Øv på gloser i “Words 
and sentences to learn” 
 
 
My Textbook: Read 
page 55 three times. 
Read at least once for 
an adult. Translate to 
Norwegian. 
 
Answer these questions 

with full sentences; 

1) What did she want 
to say with her book? 
2) How does her 
books also focus on 
girls? 
3) How has Linnea’s 
colouring book helped 
her son? 
 
 
 
 

Øv på gloser i 
“Words and 
sentences to learn” 
 

Det blir 
gloseprøve 
denne dagen :-)  
 
 

Ukelekse ● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 
● Ta med headset om du har hjemme.  

 

Words and sentences to learn 
 

English Norwegian 

violent voldelig 

feelings følelser 

weakness svakhet 

role models rollemodeller 



colouring book fargeleggingsbok 

pooping som bæsjer 

aggression aggresjon 

independent selvstendig 

There was an old man who gave his wife flowers every 
day. 

Det var en mann som ga sin kone blomster hver 
dag. 

The little girl took the cake without asking. Den lille jenta tok kaken uten å spørre. 

My little brother came home really late from football 
training last night.  

Min lillebror kom hjem veldig sent fra 
fotballtrening i går kveld. 

 
 

BURSDAGER DENNE UKEN 

 
 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

● På tirsdag blir det innegym. Møt gjerne opp i gymklær denne dagen. Husk innesko 
● Minner om at det er leksehjelp tirsdager og onsdager, rett etter skoletid. 
● Fint hvis elevene har med seg innesko til å ha på i klasserom.  
● Vi fortsetter å jobbe med temaet avis i norsken.  
● Ta gjerne med eget headsett hjemmefra.  
● Det blir teori i M&H denne uken.  
● Vi har startet opp med utviklingssamtaler.  

 

 

 

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 

 

 



Ukeplan 6. trinn: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
 
Koding 
 

M&H- teori KRLE 
 
 

Matte 
Sosial 
kompetanse 

Engelsk 
Musikk/ K&H 

10.00 - 
11.00 

Norsk Norsk Samfunn Norsk Musikk/K&H 

11.40 -  
13.10 

Engelsk 
Samfunn 

Gym Matte 
Klassens time 
 

Naturfag Musikk/K&H 

13.20 - 
14.05 

Samfunn  Norsk/ 
arbeidsprogram 

Bibliotek  

 

 


