
UKEPLAN 8 

 

UKENS MÅL 
Norsk Jeg kan skrive tekster med tydelig struktur og mestre 

sentrale regler for rettskriving, ordbøying og tegnsetting 

  

Engelsk Bruke lytte- og lesestrategier for å forstå innholdet i en 
tekst og et autentisk dikt. 
Sammenlikne ulike uttale- og stavemåter i britisk engelsk og 
amerikansk engelsk. 
Skrive en egen tekst om et tema 

  

Matte Matteprøve: 
-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 
-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. 
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 det blir dag, natt og forskjellige årstider 
på jorda. 
Beskrive de forskjellige månefasene. 
Fortelle hva mørketid og midnattssol kommer av. 
Beskrive planetene og andre himmellegemer i solsystemet. 
Beskrive hvordan naturvitenskapen mener jorda har blitt til. 

  

Samfunn Jeg skal kunne gi eksempler på hvordan folk levde, og 
hvordan samfunnet ble styrt i vikingtiden 

  

KRLE Jeg vet hvem profeten Muhammad er.  
Jeg vet hva Koranen er, og hva den inneholder.  

  

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

  

Nettvett Smart surfing - redd barnas nettvettregler   

 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 

Samfunn:  
 
 

Norsk: 
Les teksten om 
stjernebilete. Teksten 
blir utlevert i timen 
på onsdag.  

Sosial kompetanse: 
Skriv en fortelling på 
minst 15 setninger om en 
gang du brukte den 
sosiale egenskapen 
respekt i samtale med en 
annen.  



 

 

 

INFORMASJON TIL FORELDRENE 

sammen med en 
voksen.  
Ligger på M&H 
classroom.  
 

 
 

Skriving  Samfunn: 
Gjør 
grubleoppgavene på 
s. 101 (oppgave 
15-18).  
 
Om du vil, så kan du 
prøve deg på å lage 
vikingflatbrød! 
Oppskriften står i 
den hvite ruten på s. 
101 

Norsk: 
Gjør oppgave 10 a og 
b.  

 
 

Regning Øv på kap 6.1, 6.2, 
6.3 og 6.4 i Campus 
til matteprøve på 
torsdag. 
 
 

Øv på kap 6.1, 6.2, 
6.3 og 6.4 i Campus 
til matteprøve på 
torsdag. 
 
 

Øv på kap 6.1, 6.2, 
6.3 og 6.4 i Campus til 
matteprøve på 
torsdag. 
 

 
 

Engelsk Les side 116-117 i 
Explore 6 sammen 
med en voksen. 
 
 
 
 
 

   

Ukelekse ● Lade chromebook 
● Ha med blyant og visk 

BURSDAGER DENNE UKEN Øveord 

 
 

 

 

● Det blir M&H tirsdag.  
● Gym blir nå torsdag morgen, husk gymklær og dusjetøy.  
● Ønsker alle en fin vinterferie! 

 

 



 

Ukeplan 6. trinn: 

 

 

Faglærer: Inger 

Faglærer: Morten 

Faglærer: Annika 

 

 

  

Klassetelefon:   48009408  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.20 - 
09.50 

Matte 
 
Samfunn 

M&H K&H/ Musikk Gym Naturfag 
 

10.00 - 
11.00 

Samfunn/ 
Nettvett 

M&H Matte Matteprøve Engelsk 
 

11.40 -  
13.10 

Norsk 
KRLE 

Engelsk Norsk 
 

Norsk 
Sosial 
kompetanse 

Aktivitetstime 

13.20 - 
14.05 

Oppsummering 
til M&H 

 KRLE Norsk/ 
Bibliotek 

 


