
 UKEPLAN 48 

  

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan regler for å skrive  

hv-lyden, sj-lyden og kj-lyden.  
  

Engelsk Jeg kan forskjellen på was og were 
Jeg kan lese en autentisk lesetekst  

  

Matte Jeg kan subtrahere brøker med lik nevner. 
Jeg kan øke en sum med 25% og med 10%. 

  

Naturfag Jeg kan beskrive kjennetegn og levevis til fisker og små dyr 
som lever i bekker og elver.  

  

Samfunn Jeg kan fortelle om hvorfor klimaet er så forskjellig fra nord 
til sør i Europa 
Jeg vet hva råvarer, energi og industri betyr 
Jeg vet om ulike næringsveier i Europa 

  

KRLE Jeg kan plukke ut blant flere farger hvilke som brukes i 
adventstiden og 1. juledag og 1. påskedag 
Jeg kan nevne ett eller flere stikkord om hva fargene fiolett, 
hvitt, rødt og grønt står for i kirkeåret 

  

Sosial kompetanse Ærlighet- Vilje til å si det som er sant.   
Nettvett Hvordan kan vi være sikre på at dem vi snakker med over 

nett er dem de sier de er?  
  

LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Samfunn: 

Les s. 34-35 

 
 

Norsk: 

Les s.46-53 i Zeppelin 
lesebok.  

 
 

KRLE: 

Les s. 152-153 

 
 

 

Naturfag: 

Les s. 48-52 i 
Yggdrasil.  

Skriving Samfunn:  

Svar på 
spørsmålene:  

 
1. Hva er 

tundra?  
2. Hva kaller 

vi den 
kraftigste 
havstrømm
en?  

3. Fullfør 
setningen: 
“Kull er 
også en 
kilde til…?” 
(svaret står 
på s. 35) 

  
Skriv svarene inn i 
leksedokumentet 
ditt. 

Norsk: 

Gjør oppgave 6 a,b 
og c. Oppgave 7 s.53. 
Skriv svarene inn i 
leksedokumentet 
ditt.  

 

KRLE:  

Svar på spørsmålene 1-3 
s. 164.  

 
Skriv svarene inn i 
leksedokumentet ditt.  
 

 

Naturfag:  

Gjør oppgave 1 s.53.  

 
Lag en historie eller 
en tegneserie om 
en ørret.  



 
Words and sentences to learn 

 

Regning  Matte: 
Campus video 4.3. 

Matte: 
Jobb 15 minutter i løypa 
 

 

Sosial 

kompetanse 
  Forberedelse til timen: 

Tenk gjennom en gang 
du var ærlig selv om du 
synes det var vanskelig. 

 

Engelsk Øv på gloser i 
“Words to learn” 
 
My textbook:  
Read page 64-65 
two times. One time 
for an adult. 
Translate to 
norwegian.  
 
Answer the 
question:  

1. How do we 
understand 
that Chloe 
does not 
have her 
parent’s 
permission
?  

2. What do 
you think 
of Chloe’s 
decision to 
let Mr. 
Stink live in 
the family 
shed?  

 
 
 

Øv på “was og were” 
 
 
 

Øv på gloser i “Words to 
learn” 
 
My workbook: 
Gjør oppgave 10-11 på 
arket du fikk utdelt. Dere 
kan skrive direkte på 
arket. Ta det med til 
fredag slik at jeg kan gå 
igjennom det :-)  
 
 
 
 

Øv på gloser i 
“Words to learn” 
 
Det blir gloseprøve 
denne dagen :-)  

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

English Norwegian 

Lawnmower gressklipper 

Bark bjeffe 

Cheers takk (slang)  

Tramp landstryker 



 

 
 
 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

 

Election valg 

Apologize be om unnskyldning 

Broadly bredt 

BURSDAGER DENNE UKEN 

 
 

 

● På tirsdag blir det innegym. Møt gjerne opp i gymklær denne dagen. Husk innesko 
● Minner om at det er leksehjelp onsdager i 6.klasserommet rett etter skoletid. 

● Fint hvis elevene har med seg innesko til å ha på i klasserom.  

● Ta gjerne med eget headsett hjemmefra.  
● Vi har startet opp med utviklingssamtaler. Disse må nå tas over telefon. Dere vil bli 

kontaktet av kontaktlærer. De skriftlige vurderingene blir sendt hjem med elevene.  

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  



Ukeplan 6. trinn: 

 

 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
 
Koding 
 

K&H / 
Musikk 

KRLE 
 
Nettvett 
 
 

Matte 
 
Sosial 
kompetanse 

M&H/Samfunn 

10.00 - 
11.00 

Norsk K&H / 
Musikk 

Samfunn Norsk M&H/Samfunn 

11.40 -  
13.10 

Engelsk 
 
Samfunn 

Gym Matte 
 
Norsk 
/Arbeidsprogra
m 
 

Naturfag 
 
KRLE 
 

Engelsk 

13.20 - 
14.05 

Naturfag  Norsk / 
Arbeidsprogram 

Bibliotek  


