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Ukeplan for 6. trinn uke 3 

Mål Tema 

Sosialt Jeg kan praktisere den gylne regelen: alt dere vil at andre skal gjøre mot 
dere, det skal også dere gjøre mot dem. 

Verdensrommet 

Norsk Jeg kan forstå og bruke bilder i språket. Informasjon 

Matematikk Jeg kan måle og beregne volum.  
 

● Ber om at elevene tar med egne headset/ørepropper hvis de har. 
● Det blir gym utendørs. Husk gode og varme klær. 
● Fint om dere snakker med barnet deres hjemme om hvor viktig det er 

å holde avstand og ellers respektere smittevernsreglene. 
● Vi starter snart opp med undervisningsopplegget “Følelsesskolen”. 

Dette er et opplegg for å fremme god psykisk og fysisk helse slik at 
elevene har bedre forutsetninger til å ta ansvarlige valg.  

● I uke 4 planlegger vi å se en del av en dokumentar om Olav den 
hellige. Da aldersgrensen er 12 år, ønsker vi tilbakemelding hvis ditt 
barn ikke skal se. Gi i så fall beskjed innen torsdag 21. januar. 

Engelsk I can give examples of some star constellations. 

Naturfag Jeg kan beskrive planetene og andre himmellegemer i solsystemet. 

Samfunnsfag Jeg kan fortelle om hvor vikingene reiste og hva de trodde på.  

KRLE Jeg vet hvordan Bibelen er delt inn, og jeg vet om noen hendelser fra det 
gamle testamentet. 

Kroppsøving Jeg kan samarbeide med andre og bruke kroppen til å utforske aktiviteter 
og utvikle grunnleggende bevegelser.  

Musikk Jeg vet forskjellen på band og orkester.  

K&H Jeg kan lage planeter.  

Mat og helse Teori om sjømat.  
 

E-post: 
Terje.Vedaa.Naustheller@sandnes.kommune.no 
Heidi.Hebnes.Flaten@sandnes.kommune.no 
Cecilie.Harestad@sandnes.kommune.no 
Eirin.Lillebo@sandnes.kommune.no  
Giedre.Titliene@sandnes.kommune.no  

Telefon: 
Skolens administrasjon: 51338700 
Arbeidsrom, 6.trinn: 
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Lekser uke 3 

 Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 

Lesing Les side 102-103 i Midgard. 
Les i boka eller i samfunnsfag 
classroom. 
 

Engelsk: 
Read pages 198,199 in Quest 
Textbook. 
 

Les side 104-107 i Midgard. Les i 
boka eller i samfunnsfag 
classroom. 
 

Les/lytt om norrøn mytologi: 
https://skole.salaby.no/5-7/samfunnsf
ag-ny/vikingtiden/les-mer/norron-myto
logi 

Skriving Skriv nøkkelord eller et 
sammendrag fra sidene du 
har lest. Lever i samfunnsfag 
classroom til fredag. 

Engelsk:  
After reading p. 199 
 
 
 

Skriv nøkkelord eller et 
sammendrag fra sidene du har 
lest. Lever i samfunnsfag 
classroom til fredag. 

Skriv nøkkelord eller et sammendrag 
fra det du har lest/lyttet til. Lever i 
samfunnsfag classroom til fredag. 

Regning Innføring i rosa rutebok. Oppgavene ligger i Matte Classroom. Les eksempelet. Husk å vise utregning, ikke bare skriv svaret. Husk fin føring. 

Muntlig    Forklar begrepene for en voksen. 

Husk     

Øveord Gloser Begreper 

sammenligning 
metafor 
ordtak 
bjørnetjeneste 
krokodilletårer 

a solar system - et solsystem 
space - verdensrommet 
science - vitenskap 
 
to survive - å overleve  
Earth - jorda 
Milky Way - Melkeveien  
 

Leidangen: Hæren til Norge under 
vikingtiden. Bøndene sørget for 
soldater og båter til kongen.  
Treller: Slaver 
Ting: Et sted der mennene samlet 
seg for å diskutere og dømme i ulike 
saker. 
Ætt: Slekt 
Hylle en konge: Godkjenne en 
konge 
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