
Ukeplan 6.klasse uke 35 

Vassøy skole:  
 www.linksidene.no/vassoy 
Kontaktinformasjon kontaktlærer:  
knut.pedersen@stavangerskolen.no 
TLF : 51913101 

Mål norsk: 
● Jeg kan skrive et brev til mitt fadderbarn med tydelig struktur og en funksjonell håndskrift 

https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/tekstanalyse.html?tid=1987059&sek=1948569 
● Jeg kan nyttiggjøre meg av tipsene og forklaringene som ligger i (classroom - norsk - brev) når jeg 

skriver brev 
Mål matematikk: 

● Jeg kan, utforske, navngi og plassere desimaltall på tallinjen, 
- 1/100  kan skrives som 0,01,  
- kan plassere 0,03 på tallinjen,  
- kan addere 0,3 og 0,9 ved å telle oppover på en tallinje,  
-se film fram til 6 minutt og 15 sekunder, dere kan selvsagt se hele filmen og lære litt mer, 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgTxM9QxKvg&list=PLC56445A956D1C853 

● utforske strategier for regning med desimaltall og sammenligne med regnestrategier for hele tall, 
(Tallet 365,25 - hva er verdien til tallene til høyre og til venstre for komma i dette desimaltallet, mer 
eller mindre enn en hel?) 

● Jeg kan forklare verdien til hvert siffer i desimaltallet 365,250 
● Jeg kan forklare hvorfor desimaltallet 34,7 er større enn > 34,609  

Mål engelsk:  
● I can express my opinion in a debate. 
● I can write a Missing poster. 
● I can record an audio file and submit in Classroom. 
● I know what nouns and adjectives are. 

Mål naturfag:  
● Gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan 

påvirke følelser, handlinger og seksualitet. https://nrksuper.no/serie/newton-pubertet 
Mål samfunnsfag: 

● Jeg vet hva kildekritikk er. 
● Jeg kan sammenligne samme tema fra ulike kilder.  

Mål KRLE: 
● Jeg kan forklare hva etikk er.  
● Jeg kjenner til ulike etiske dilemmaer.  
● Jeg kan kan beskrive egne og andres perspektiv i etiske dilemmaer i hverdagen.  

Mat og helse: 
● Jeg vet hva god hygiene på kjøkkenet er. 
● Jeg kan følge en oppskrift. 
● Jeg kan forklare hva tallerkenmodellen er. 
● Jeg kan bruke redskaper, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat 

som gir grunnlag for god helse. 
Sosialt mål:  

● Jeg følger rutinene vi har blitt enige om i klassen. 
                                                                                        Hei! 
Det blir foreldremøte tirsdag 1. september klokka 1715. Ta kontakt med meg dersom dere har forslag til saker eller tema innen 
fredag 28.august. 
 Vi har hatt en fin start på skoleåret. Se mail jeg sendte dere sist onsdag.  
Jeg er på UIS onsdag-fredag denne uka. Ta kontakt med Ole Gabriel ved fravær eller annet disse tre dagene.  
Leksehjelpskjema er sendt hjem som ranselpost. Det blir fotografering 25.august. 

Ta gjerne kontakt på mail knut.pedersen@stavangerskolen.no eller på tlf 51913101, Mvh Knut 
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Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
1. 

08.40 
– 

09.25 
 
 

Norsk 
Lesekvart 

Evaluering av 1. 
skoleuke. 
Rutiner 

Hva er rutiner og 
hvorfor skal vi ha 

det? 
 

Hvilke rutiner har 
vært bra for deg i 

den første 
skoleuka? 

Knut 

Matematikk 
Lesekvart 
Hva er desimaltall? 
Hvorfor bruker vi 
desimaltall? 
https://www.youtub
e.com/watch?v=L9n
ukSmcgg8 
 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ZgTxM9
QxKvg&list=PLC564
45A956D1C853 
Knut 

Matematikk 
Lesekvart - 15 min 
Jobbe med oppgaver 
i kapittel 3 i Multi 6a, 
66-102 
i forhold til målene 
som står på 
ukeplanen under 
mål.  
Forklare på tavla og 
med konkreter - 
måling. Når må vi 
bruke desimaltall? 
Knut 

Mat og helse 
Henriette 

 
Spaghetti 
bolognese 

 
Tallerkenmodell 

Kroppsøving 
Anna 

 
 

Utegym. Dere kan 
møte i gymtøy, ta 
med bytteklær og 

håndkle til dusjing.  

  2. 
09.25 
     -  
10.10 

Matematikk 
Arbeide med 
addisjon og 
subtraksjon av 
desimaltall. Multi 
6a kap 3 
Multi 
Knut 

Norsk 
Benytte de tipsene og 
strukturene du finner 
i “classroom - norsk - 
brev”, til å skrive et 

brev til et 
familiemedlem eller 
venn som ikke bor 

her på Vassøy. 
Dere skal kladde i 

kladdeboka/Chrome
book før dere fører 

inn på A4-ark. 
Knut 

3. 
10.25 

– 
11.10 

KRLE 6.-7.kl 
Anna 

 
Etikk og etiske 

dilemmaer.  

Naturfag 6.-7.kl 
Puberteten 

https://nrksuper.n
o/serie/newton-pu

bertet 
Knut 

KRLE 6.-7.kl 
Anna 

 
Etikk og etiske 

dilemmaer.  

4. 
11.50 

– 
12.35 

Matematikk 
Desimaltall. --Når 
er det nødvendig  å 
kunne mestre 
desimaltall i 
praksis 
.https://www.youtube.com/wat
ch?v=L9nukSmcgg8 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=ZgTxM9QxKvg&list=PLC564
45A956D1C853 

Norsk 
Lesing av felles 
tekst i Salto 6a 

Knut 

Kunst og håndverk 
Fortsette med å 

dekorere 
klasseromsdøra - 

gruppearbeid. 
 

Måle døras flate 
(areal) hvor mange 
A-4 ark er det plass 

til? Hva med 
dørhåndtaket? 

Skisse: målestokk? 

Norsk 
Skrive brev. 

Anna 
 
 

Samfunnsfag 
6.-7.kl 
Anna 

Tema: Kildekritikk.  
Salaby 

Gaia 7. s. 6-15. 
Sammenligne 

kilder. 
 

5. 
12.35 

– 
13.20 

Naturfag 
Pubertet 

Hormoner, 
østrogen og 

testosteron. Hva er 
det og hva gjør det 
med kroppen vår? 

Newton- Knut 

Engelsk 
Henriette 

 
Listen to Rattlin 

Ron p.8-9. 
Pretend you are 

reporters and 
record an 
interview. 
Nouns and 

adjectives page 
16-17 

Workbook page 
10-11 

Samfunnsfag6.-7.kl 
Anna 

Tema: Kildekritikk.  
Salaby 

Gaia 7. s. 6-15. 
Sammenligne 

kilder. 

Fysisk aktivitet 
Kristin/Anna 

13.05 

6. 
13.30 

- 
14.15 

Musikk 6.-7.kl 
Kristin 

1.Felles quiz (gruble, 
trekk bokstav og 
kategori fra kopp): 
eks: instrument på t. 
2.Spille 
musikk-gruble 
(musikkhefte) 6 stk 
(tre på hvert lag).  
3. Ekstra hvis vi får 
tid: Beat for beat 
  

Musikk 6.-7.kl 
Kristin 

BlimE-dans! (Hvis 
den har kommet 
ut) 
Vi ser gjennom 
klippene og 
begynner å lære 
oss dansen.  
Fruktsalat-kanon.  
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 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk/
mate- 
matikk/ 
Mat og 
helse/ 
engelsk/ 
 

Matematikk: 
Forklar en voksen hjemme 
hva verdien til hvert enkelt 
siffer er i desimaltallet 
under. Forklar både 
heltallene og desimalene: 

365,250 
 
kan vi si at  
365,250 =  
300 + 60 + 5 + 0,2 + 0,05 
Samtal med voksen hjemme 
om dette er riktig. 
_______________________ 
-Skriv ned de gangestykkene 
du kan svaret på i 
gangetabellen. Lage et eget 
dokument i Google - kall 
dokumentet: “Dette kan jeg i 
gangetabellen” Begynn med 
2-gangen, fortsett på 
3-gangen osv... 

Matematikk 
Sett deg sammen med en 
voksen hjemme og prøv å 
forklare og gi eksempler 
på begrepene : 
desimaltall, desimaler, 
hele tall, hundrer, tier, 
ener, tidel,  hundredel og 
tusendel er. 
 
Se gjennom 
filmenhttps://www.youtube.com/w
atch?v=ZgTxM9QxKvg&list=PLC56
445A956D1C853 
frem til 6 minutter og 15 
sekunder hvis du vil se 
forklaringer på begrepene 
du skal lære. 
______________________ 
-Øv på to nye gangestykker 
som ikke står i dokumentet “ 
Dette kan jeg i gangetabellen” 
. Skriv dem inn i dokumentet 
med rød skrift når du kan 
dem. 

Mat og helse 
Les oppskriften på 
Spaghetti bolognese. 
Den ligger i Classroom.  
 
Skriv oppskriften som om 
du skal lage mat til 16 
personer. Oppskriften er 
til 4. 
 
Hva ville du ha lagt til for 
å gjøre den enda bedre? 
Skriv i boken du fikk av 
Henriette. 
Ta med rent forkle og 
innesko 
_____________________ 
-Øv på to nye 
gangestykker som ikke 
står i dokumentet “ Dette 
kan jeg i gangetabellen” . 
Skriv dem inn i 
dokumentet med gul skrift 
når du kan dem. 
 

Step 1: Page 8-9 
Step 2: Page 
10-11 
Step 3: Page 
12-15 
 
Make an audio 
recording of 
you reading at 
least 1 minute. 
____________ 
 
 
Øv på to nye 
gangestykker 
som ikke står i 
dokumentet “ 
Dette kan jeg i 
gangetabellen” . 
Skriv dem inn i 
dokumentet 
med blå skrift 
når du kan dem. 
 

 

Annet Sette inn i og tømme 
oppvaskmaskinen. 

Rydde kjøkkenet hjemme. Vaske av bordet etter 
middag. 

Lag middag? 
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