
UKEPLAN 5 

 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan skrive fortellinger med  

- konflikt 
- spenningstopp 

Jeg kan lese sakprosa. 

  

Engelsk -Bruke lese- og lyttestrategier for å forstå hovedinnholdet i 
en autentisk tekst. 
-Samtale om personer og innhold i en engelskspråklig tekst. 

  

Matte Jeg kan  
-fortelle hva som kjennetegner et punkt i geometrien 
-kan tegne et punkt et punkt og gi det et navn 
-kan fortelle hva som er forskjellen på en linje, en stråle og 
et linjestykke 
-kan forklare hva det vil si at to linjer er parallelle 
-kan forklare hva som kjennetegner en spiss vinkel 
-kan forklare hva som kjennetegner en rett vinkel 
-kan forklare hva som kjennetegner en stump vinkel 

  

Naturfag Jeg kan 
-beskrive hvordan jorda beveger seg i forhold til sola 
-beskrive hvordan det blir dag, natt og forskjellige årstider 
på jorda 

  

Samfunn Jeg vet om viktige oppfinnelser som ble lagt i middelalderen 
Jeg kan historien om svartedauden 
Jeg kan forskjellen mellom arabiske tall og romerske tall, 
hvordan det ble brukt, og hvordan det brukes i dag 

  

KRLE Jeg er godt kjent med min rett til å tenke og tro på det jeg 
selv vil. 

  

Sosial kompetanse Respekt- Det er når vi viser hensyn til oss selv, andre, ting og 
de som bestemmer.  

  

Nettvett Smart surfing - Tidsbruk på sosiale media/telefon    

 LEKSER  
 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Lesing Mat&Helse 
Les oppskrift.  
Les oversikten over 
hvilket nr du er og 
hva dine 
arbeidsoppgaver er 
sammen med en 
voksen.  
 

 KRLE: 
Gå innpå norsk 
classroom. Les om 
barnekonvensjonen.  
 

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

Skriving  Nettvett: 
Det er lurt å logge av 
skjermer ca. én time 
før du skal sove. Da 
får du bedre søvn og 
litt tid for deg selv og 
med familien din.  
 
Tenk over:  

KRLE: 
Skriv ned to av de 
rettighetene du 
mener er viktigst. 
Hvorfor er disse 
viktigst mener du?  

Norsk: 
Gjør oppgave 18,19 og 20 
a og b s.135.  



 

 

 

Words to learn 

 

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

Hvor mye er passe 
skjermtid?  
 
Hvor mye skjermtid 
bruker du?  
 

Regning  
 
 

 
 

Matte: se video fra 
6.2 i campus. 
 

 
 

Engelsk  
 
 
 
 
 

Øv på gloser fra 
Words to learn 
 
Engelsk: Les side 
98-99 i Explore. 
 
 
 

Øv på gloser fra 
Words to learn 
 
 
 
 
 
 

Gloseprøve 

Ukelekse  
● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

Told Fortalte 

Raced Fløy om kapp 

Certainly Riktignok 

Last moment Siste sekund 

Follow Følge etter 

Perhaps Kanskje 

Polite Høflig 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
Johannes 4.02. 

Gratulerer!  

 



 

Ukeplan 6. trinn: 

 

 

Faglærer: Inger 

Faglærer: Morten 

Faglærer: Annika 

 

 

● Fra mandag av går vi tilbake til å være en kohort og gå fulle skoledager igjen. 
● Det blir M&H tirsdag.  
● Gym blir nå torsdagsmorgen, husk gymklær.  
● Fredag 5.2 skal vi ha en tverrfaglig dag om samenes dag.  

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
 
Samfunn 

M&H K&H/ Musikk Gym Samenes dag- Hele 
dagen 
 

10.00 - 
11.00 

Samfunn M&H Matte Matte  
 

11.40 -  
13.10 

Norsk 
 

Engelsk Norsk Norsk 
KRLE 

 

13.20 - 
14.05 

Oppsummering 
til M&H 

 KRLE Norsk  


