
UKEPLAN 6 

 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan skrive fortellinger med  

- konflikt 
- spenningstopp 

Jeg kan snakke om det jeg har lest.  

  

Engelsk -Skal kunne bruke lytte- og lesestrategier for å forstå 
hovedinnholdet i en tekst om fartsrekorder og 
fremkomstmidler. 
-Bruke adjektiv til å sammenlikne ulike kjøretøy og 
fartsrekorder. 

  

Matte -Kan tegne en trekant og gi den navn. 
-Kan si hva som kjennetegner en likesidet trekant. 
-Kan si hva som kjennetegner en likebeint trekant. 
-Kan si hva som kjennetegner en rettvinklet trekant. 

  

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

  

Samfunn Jeg vet om svartedauden og hvordan den kom til Europa   
KRLE Jeg reflekterer over hvordan fordommer kan føre til 

diskriminering. jeg finner løsninger for hvordan vi kan bli 
kvitt negative fordommer.  

  

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.  
 

Samfunn:  
Les s. 84-85 og 
sammendraget på s. 
87 i Midgard. 
 

 
 

Norsk: 
Les s. 136-139 i Zeppelin 
lesebok.  

Skriving  Samfunn: 
Gjør oppgave 30 og 
32 på s. 86 

 
 

Norsk: 
Gjør oppgave 22 s.139. 
Skriv et sammendrag av 
teksten, eller ha en 
læresamtale (se grønn 
boks s.139) sammen med 
en voksen.  

Regning  
 
 

 
 

Gjør lekseark (deles 
ut i mattetimen på 
onsdag). 

 
 

Engelsk Les side 102-103 i 
Explore høyt for en 
voksen. 
 
 

 
 
 
 

Øv på ord i Words to 
learn. 
 
 
 

Øv på ord i Words to 
learn til gloseprøve på 
fredag. 



 

 

Words to learn 

 

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

Ukeplan 6. trinn: 

 

 
 
 

 
 
 

Ukelekse ● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

Set a record Sette rekord 

Instead of I stedet for 

Launched Skutt opp 

Speed Fart 

Space Verdensrommet 

Mission Oppdrag 

Competition Konkurranse 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

 

 

● Det blir M&H tirsdag.  
● Gym blir nå torsdagsmorgen, husk gymklær og dusjetøy.  

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  



 

Faglærer: Inger 

Faglærer: Morten 

Faglærer: Annika 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
 
Samfunn 

M&H K&H/ Musikk Gym Naturfag 
 

10.00 - 
11.00 

Samfunn M&H Matte Matte Engelsk 
 

11.40 -  
13.10 

Norsk 
Sosial 
kompetanse 
 

Engelsk Norsk Norsk 
KRLE 

K&H/ Musikk 

13.20 - 
14.05 

Oppsummering 
til M&H 

 KRLE Norsk  


