
UKEPLAN 6. TRINN  UKE 48 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

FAG TEMA MÅL 
Norsk 
 

Kilder og kildebruk ● Kunne sammenligne 
opplysninger fra to kilder 
som handler om samme 
tema 

Matematikk 
 

Desimaltall ● Kunne tallsystemet med 
desimaltall - tideler, 
hundredeler og 
tusendeler 

● Addisjon, subtraksjon og 
multiplikasjon av 
desimaltall 
 

Engelsk 
 

Far, far away ● Lære hva som 
kjennetegner eventyr  

Samfunnsfag 
 

På spor etter fortiden ● Kunne forklare hva en 
historisk kilde er 

KRLE 
 

Etikk ● Kunne hva etikk og moral 
er 

● Lære om å leve i et 
samfunn med flere 
kulturer 

Naturfag 
 

Planter ● Kunne gi en forklaring på 
ulike plantefamilier  



 

 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)  

● Omvendt julekalender: Vi samler inn penger til barnehage i Guatemala. 

Vippsnummer kommer på neste ukeplan. 

● Hemmelig nisse: I desember har elevene “hemmelig nissevenn”. Alle som er med skal 

gi sin nissevenn minst 1 oppmerksomhet pr. uke (4 uker). Dette kan være et kort, en 

tegning eller noe hjemmelaget. Det er lov å bruke totalt 20kr på gaver i denne 

perioden. Husk at spiselige ting må være innpakket.  

  

ragnhild.werno@sandnes.kommune.no 

ingvar.iversen@sandnes.kommune.no  

 

Hilsen 

Ragnhild og Ingvar 

 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 

 

  Skriv teksten “Et lite 

regndikt jeg har” i 

finskriftboken. Vær 

nøyaktig og følg 

linjene på samme 

måte som arket. 

 

Matematikk 

 

   Gjør 

innføringsark 10 i 

innføringsboken. 

Skriv pent og 

tydelig og bruk 

linjal. 

Engelsk 

 

  6B til torsdag. 6A til fredag 

Read p. 56 and practice the words. 

swallowed=svelget, catch=fange, 

wiggled=sprellet, tickled=kilte, 

absurd=rart, of course=selvfølgelig 
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