
Ukeplan 6D – uke 7 

 

                       Mål Tema:  

Norsk Jeg kan skrive en tekst om Gullingen Gullingen 

English I can talk freely and write a script about the weather. Weather forecast-
project  

Matte Eg kan gongetabellen (1-10)  Gangetabellen 

Natur-
/samfunnsfag 

Gå gjennom ulike landformer før leirskolen. Økosystem/landformer  

KRLE Lære om livet som buddhist Buddhismen 

 

 Mandag  
08.00 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.15-
08.45 

 
Norsk 

 

 
matte 

 

 
matte 

 

 
matte 

 
KRLE 

08.45-
09.45 

9.45-
10.00 

FRIMINUTT 

10.00-
11.00 

matte norsk 
 

mat og helse 
 

K&H samfunnsfag 

10.55-
11.45 

MAT+FRIMINUTT 

11.45-
12.45 

Engelsk engelsk mat og helse K&H 
 

samfunnsfag 

12.45-
12.55 

                             FRIMINUTT 

13.00 

12.55-
13.55 

KRLE  musikk KRØ 

-13.40 

Hjemmearbeid 

Norsk Snakk med noen hjemme om disse spørsmålene ang. Gullingen:  
1. Hva gleder du deg til?  
2. Hva gruer du deg til?  
3. Hvordan tror du det blir å dele rom med noen andre i 4 netter?  
4. Hvordan kan du løyse vanskelige situasjoner på Gullingen?  
5. Hva tenker du er viktig at Helena vet om?  
Skriv ned svarene dine og legg inn på OneNote --> lekse --> uke 7.  

Engelsk Listen to the audiofile about the weather 
on https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/weather-
forecast . Answer both “check your understanding: matching” and “check your understanding: 
gap fill typing”. Take a screenshot of both tasks when you have completed them, and upload 
to OneNote --> homework.  

Matte Øv på gangetabellen. Jobb med de tabellene du selv kjenner du ikke kan skikkelig. Bruk 
gjerne denne siden til hjelp i øvingen  https://www.gangetabellen.net/  

Natur-
/samfunnsfag 

https://www.nrk.no/video/slik-dannes-en-fjord_55953  
Se denne videoen før første samfunnsfag time. Lag 2 spørsmål til filmen som vi går gjennom 
på skulen.  

Melding hjem 

Leirskole: Elevene skal møte på parkeringsplassen ved Kiwi på Rosseland kl. 07.30, mandag 22. februar. 
Avreise er kl. 07.45, så det er viktig at alle er på plass litt før, slik at vi kan få bagasje og utstyr inn i bussen.  
Les nøye gjennom informasjonsskrivet som er sendt ut før turen. Dere må gjerne hjelpe elevene med 
pakkingen, men det er viktig at de pakker selv, slik at de har bedre kontroll på hva de har med seg.  
Retur fra Gullingen er fredag 26. februar ca. kl. 11.15-11.30. Reisetid er ca. 2 t og 40 min. 
 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/weather-forecast
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/weather-forecast
https://www.gangetabellen.net/
https://www.nrk.no/video/slik-dannes-en-fjord_55953


 

Svømming: oppdatert oversikt over når klassen har svømming ligger på hjemmesiden under Årsplanar.  
 
FAU-kontakt: FAU-kontakt på trinnet er Andrine Nesse. FAU har møter første torsdagen hver måned, og saker 
dere ønsker at skal tas opp kan meldes inn til henne. Hun kan nås på tlf. 902 18 142. 


