
 
UKEPLAN 6. TRINN  UKE 39 

FAG TEMA MÅL 
Norsk 
 

Sammensatte tekster ● Kunne gi eksempler på 
sammensatte tekster. 

● Finne og tolke info fra 
både ord og bilder i en 
bildebok 

● Kunne bøye verb og 
adjektiv. 

● Planlegge og lage en 
bildebok 

Matematikk 
 

Tall og regning ● Kunne gangetabellen 
● Vite hva et primtall er 

 

Engelsk 
 

Man’s Best Friend ● Holde en muntlig 
presentasjon på engelsk 

● Kunne bøye regelrette 
verb i ulike tider 

Samfunnsfag 
 

Norden ● Kunne sammenligne og 
vise likheter og ulikheter 
mellom landene i 
Norden. 

KRLE 
 

Etikk ● Kunne hva etikk og moral 
er 

● Lære om å leve i et 
samfunn med flere 
kulturer 

Naturfag 
 

Planter ● Lære om hvordan planter 
er bygd opp og hvordan 
de formerer seg. 

 
 
Sosialt mål: Bli kjent med nye lærere og behandle hverandre med respekt 

 
 
 

 

 

 



 

 

 TIL TIRSDAG TIL ONSDAG TIL TORSDAG TIL FREDAG 

Norsk lesing 

 

Les minst 30 

minutter i 

valgfri bok 

Les minst 30 

minutter i 

valgfri bok 

Les minst 30 

minutter i 

valgfri bok 

Les minst 30 

minutter i valgfri 

bok 

Norsk skriftlig 

 

   Husk å registrere 

når en bok er 

ferdig 

Matematikk 

 

   Gjør 

innføringsark 2 i 

innføringsboken. 

Skriv pent og 

tydelig og bruk 

linjal. 

Engelsk 

 

  6B til torsdag. 6A til fredag 

Read p. 28 and practice the words. 

legend=legende, brave=modig, 

promised=lovet, bond=forbindelse, 

hunt=jakt 

 

 Info: 

● Foreløpig er det GUL-timeplan som gjelder 

● M&H: Husk forkle, hårstrikk og innesko. 

● Vi kan nå bruke garderoben i gymsalen, men ingen dusjing foreløpig. Ta med gymtøy 

og gymsko! 

● Vi er på GULT smittevernsnivå og det betyr bl.a god håndhygiene og at INGEN syke 

skal møte på skolen. Se ellers skolens hjemmeside for mer info 

● Skoledagen begynner 08.40 og er ferdig 13.15. Elevene kommer rett inn i 

klasserommet. 

● Norli Junior lesekonkurranse: Husk å registrere bøker når de er ferdige. 

● Husk å lade opp CB (og det kan være lurt å ha headset) 

  

  

ragnhild.werno@sandnes.kommune.no 

ingvar.iversen@sandnes.kommune.no  

 

Hilsen 

Ragnhild og Ingvar 
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