
UKEPLAN 7 

 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan skrive fortellinger med  

- konflikt 
- spenningstopp 

Jeg kjenner til ulike virkemidler brukt i film.  

  

Engelsk -Skal kunne bruke lytte- og lesestrategier for å forstå 
hovedinnholdet i tekster knyttet til temaet film. 
-Skal kunne gi uttrykk for egne meninger ved på bruke 
setningsmønstrene I think that .., I agree with.., og I 
disagree with.. 
-Skal kunne bruke -s i tredje person entall av verb i presens. 
-Skal kunne sammenlikne uttale og stavemåter i britisk 
engelsk og amerikansk engelsk. 

  

Matte Si hva som kjennetegner en firkant 
Si hva som kjennetegner et trapes 
Si hva som kjennetegner et parallellogram 
Si hva som kjennetegner en rombe 
Si hva som kjennetegner et rektangel 
Si hva som kjennetegner et kvadrat 
Si hva vinkelsummen i en firkant er 

  

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

  

Samfunn Jeg kan fortelle litt om vikingtiden   
KRLE Jeg kan fortelle om noe som er felles i flere religioner og 

livssyn. Jeg kan reflektere over menneskers behov for både 
å være seg selv og for å høre til i et fellesskap.  

  

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.  
Ligger på M&H 
classroom.  
 

Samfunn:  
Les s. 96-97 i 
Midgard 
 

Norsk: 
Les s.84 og 85  i 
Zeppelin lesebok.  

KRLE: 
Les s. 180-181 i Vivo.  

Skriving  Samfunn: 
Gjør oppgave 11 og 
12, s. 101 

Norsk: 
Gjør oppgave 41 a.  

KRLE: 
Gjør oppgave 1 og 2 
s.188.  

Regning  
 
 

 
 

  
 

Engelsk  Øv på Words to learn Øv på Words to learn Øv på Words to learn til 



 

 

 

Words to learn 

 

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

gloseprøve på fredag. 

Ukelekse ● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

Agree with Bli enig med 

Tickets Billetter 

Line Kø 

Instead I stedet 

Fabulous Fabelaktig 

Gorgeous Kjempefin 

Starstruck Fascinert av filmstjerner/kjendiser 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
Una 18.02. 
Gratulerer! 

 

 

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

 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  



Ukeplan 6. trinn: 

 

 

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 

Nettvett M&H Matte Matte Engelsk 
 

11.40 -  
13.10 

Norsk 
 
 

Engelsk Norsk 
Sosial 
kompetanse 

Norsk 
KRLE 

K&H/ Musikk 

13.20 - 
14.05 

Oppsummering 
til M&H 

 KRLE Norsk/ 
Bibliotek 

 


