
Ukeplan 6.klasse uke 39 

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

Mål norsk: 
● Jeg kan lese inn leseleksa mi som en en lydfil eller film (screencastify) og sende det til classroom - Norsk 

6.trinn. 
● Jeg kan språkvaske mine tekster, (Språkvask sørger for at teksten er fri for uklare eller feilaktige 

formuleringer, stavefeil, tastefeil og grammatikkfeil.) Kilde: Wikipedia 
Mål matematikk: 

● Jeg kan forklare hva negative tall er og når en bruker negative tall i det virkelige liv, se forklaringer og 
oppgaver:https://www.matematikkensverden.no/2015/04/negative-tall.html  

● Jeg kan bruke avrundingsreglene for å gjøre et overslag ( eks 365+145 400+100)≈   
se forklaring: https://www.youtube.com/watch?v=LkO3IOmbgxc eller 
https://www.youtube.com/watch?v=ciJtZIzkfZ8  

Mål engelsk:  
● I can present my biography. 
● I can use there is/there are correctly. 
● I know when to use some or any. 
● I can record an audio file and submit in Classroom. 

Mål naturfag:  
● Jeg vet at sirkulasjonssystemet består av hjertet og alle blodårene i kroppen. Hovedoppgaven til 

sirkulasjonssystemet er temperaturregulering og transport av ulike stoffer i kroppen. 
https://ndla.no/nb/subjects/subject:42/topic:1:77162/topic:1:188655/resource:1:109709 
https://ndla.no/nb/subjects/subject:42/topic:1:77162/topic:1:188655/ 

Mål samfunnsfag: 
● Jeg vet hva demokrati er. https://skole.salaby.no/5-7/samfunnsfag-ny/demokratiet-vart  

● https://www.elevkanalen.no/Artikkel/112436#video  
Mål KRLE: 

● Jeg kjenner til menneskerettighetene, ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteter.  
● Jeg vet hva demokrati og medborgerskap er.  

Sosialt mål:  
● -  samarbeide om en presentasjon 

● -  samarbeide med en annen elev uten hjelp fra en voksen 

                                                          Informasjon: 

● Minner om at gymtimene er flyttet til torsdag og at alle tar med håndkle og byttetøy til dusjing.  
● I forbindelse med TV-aksjonen skal vi overlevere en bøsse til fylkesmann Lone Merete Solheim, der NRK 

skal følge oss over til Stavanger med Rygerbuen og filme når vi synger “Anna Malena” og når vi leverer 
bøssen. Dato for dette er onsdag 23. september. På onsdag får elevene lære om arkitektur. Vi ser på 
hvordan de har bygget husene i Gamle Stavanger. 

● Utviklingssamtaler holdes i uke 40, uken før høstferie. Alle har fått konvolutt i ranselpost med skjema 
som skal fylles ut og leveres snarest. Tidspunkt for samtalene finner du i slutten av denne ukeplanen. 
Om tidspunktet ikke passer kan dere bytte med hverandre. 

● Vi har kommet godt i gang med ny læreplan, der det tverrfaglige temaet “Demokrati og medborgerskap” 
vil prege undervisningen i flere fag nå før høstferien.  

Ta gjerne kontakt med meg dersom leksene er for lette, vanskelige eller hvis du har andre spørsmål. Mvh Knut 
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Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
1. 

08.40 
– 

09.25 
 
 

Norsk 
Lesekvart 
- 
 
Finne småbok. 

Lesing av fagtekst- 
https://ndla.no/nb/subje
cts/subject:42/topic:1:77
162/topic:1:188655/ 

 

 

Knut 

Matematikk 
Lesekvart 
 
Oppgaver og 
forklaringer til negative 
tall. 
 
https://www.matemati
kkensverden.no/2015/
04/negative-tall.html 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Test avrunding: 
http://www.rasmus.is/
no/t/u/st22mn.HTM 

Matematikk 
Lesekvart - 15 min 
Jobbe med oppgaver i 
kapittel 3 i Multi 6a, 
66-102- hefter og 
“forklaringsbord”. 
 
Jobbe i grupper - 
leksa - sosialt mål. 
Dere skal flislegge 
rommene deres. Hvor 
mange m2 fliser må 
dere kjøpe? Gjør 
overslag, Hvor mange 
meter lister behøver 
dere? Addere med 
desimaltall, 
multiplisere for å 
finne areal? 
Knut 

DKS: Soundtrap 
6./7.kl 
Anna & 

Henriette 
Lesekvart. 

Lekser.  
 

kl 09.15-10.45 
6. og 7. klasse 

DKS: Soundtrap. 
i Mat og Helse 

rommet.  
 
 

Norsk 6./7.kl 
Anna 

 
 

Skrivetime.  

  2. 
09.25 
     -  
10.10 

Klassens time/ 
Sosiale/faglige mål 

Hvordan kan du 
Jobbe med dine mål? 

Samfunnsfag 
6./7.kl 
Anna 

Demokrati 
https://skole.salab
y.no/5-7/samfunn
sfag-ny/demokrati

et-vart  
3. 

10.25 
– 

11.10 

KRLE 6./7.kl 
Anna 

Menneskerettighet
er, demokrati og 
medborgerskap.  

https://www.fn.no
/tema/mennesker
ettigheter/demokr
ati-og-medborgers

kap  

Naturfag 6.-7.kl 
Videre fra 

mandagens time. 
Dere skal lage en kort 

presentasjon over 
ditt tema. Skal vare 

ca fem minutter. 
 

https://ndla.no/nb/sub
jects/subject:42/topic:
1:77162/topic:1:18865
5/ 
 

 
Knut 

Norsk 
Knut 

 
Ferje kl 10.30 til 
byen for å levere 

bøssa. NRK filmer 
oss.  

 
Retur kl 12.45 

 

KRLE 6./7.kl 
Anna 

Menneskerettighet
er, demokrati og 
medborgerskap.  

https://www.fn.no
/tema/mennesker
ettigheter/demokr
ati-og-medborgers

kap  

4. 
11.50 

– 
12.35 

Matematikk 
Avrunding. MSØ 
Oppgaver i Multi 
6a 
Oppgaver med 
negative tall 

Norsk 
Småbøker 

Forklare leksa - 
Classroom, hvordan 

spille inn 
lydfil/screencastify. 

Knut 

Kunst og håndverk  
6./7.kl 

Arkitektur - Gamle 
Stavanger 

Knut  
 

Matpakke i byen 
Retur kl 12.45 

Kroppsøving 
6./7. kl.  

Anna 
 

Ta med bytteklær 
og håndkle til 

dusjing. Ta med 
vannflaske til 

gymtimen.  
 

Samfunnsfag 
6./7.kl 
Anna 

Demokrati 
https://skole.salab
y.no/5-7/samfunn
sfag-ny/demokrati

et-vart  

5. 
12.35 

– 
13.20 

Naturfag 
Du jobber et av 

temaene: 
 sirkulasjons- 

systemet, 
hjertet,  

blod og blodårer, 
eller 

Engelsk 
Henriette 

 
Games and activities 

Hand out  Chapter test. 
Present biograph. 

 
There is/there are 

Some/any 
 

Fysisk aktivitet 
Kristin/Anna 

13.05 
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livstilssykdommer 
 

https://ndla.no/nb/subjec
ts/subject:42/topic:1:771
62/topic:1:188655/ 
 

 Knut 
6. 

13.30 
-14.15 

Musikk 6.-7.kl 
Vi laster ned 
Soundation på 
chromebooks. NB; 
Ta med headset!!! 

 Musikk 6.-7.kl 
Kristin 

Komposisjon i 
soundation på 
Chromebook.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk/
mate- 
matikk/ 
Mat og 
helse/ 
engelsk 
naturfag 
 

Les om ditt tema og skriv med 
egne ord hva du har funnet 
ut: sirkulasjons- 
systemet, hjertet,  
blod og blodårer, eller 
livstilssykdommer.  
 
Du finner mye informasjon her: 
https://ndla.no/nb/subjects/subje
ct:42/topic:1:77162/topic:1:188
655/  
eller i classroom - naturfag.  
Der har jeg funnet mange kilder 
som du kan bruke. Husk å oppgi 
hvilke kilder du har brukt. 
_________________________ 
Matematikk: 
Klikk deg inn på denne linken: 
https://www.matematikkensverd
en.no/2015/04/negative-tall.htm
l 
 
Du skal etter å ha lest 
forklaringene om hva negative 
tall er ( dette er gjennomgått i 
timen i dag) kunne forklare en 
voksen hjemme hva negative 
tall er. Bruk gjerne tallinjen og 
forklar hvorfor det er slik. 
Etterpå regner du oppgave 1 
som du svarer på i kladdeboka 
di. Du skal lage en tegning og 
vise hvordan du kom frem til 
svaret.  
Oppgave 1 

 
  

Les minst 20 minutter i 
småboken din. 
Finn deretter en side av 
det du har lest og les den 
inn i screencastify eller 
som ren lydfil. Jeg 
forventer leseflyt og 
innlevelse. 
Du sender inn lydfilen 
eller filmen til 
Classroom - Norsk 
6.trinn- lekse til onsdag 
____________________ 
 
Fyll ut utviklings- 
samtaleskjemaet som du 
fikk sist uke. Ligger i en 
konvolutt i sekken din. 
 

Mat og helse 
 
Lag grove scones 
hjemme. 
Rydd etter deg selv. 
__________________ 
 
 

1: Page 40-41 
2: Page 42-43 
3: Page 44-45 
 
Record at least 1 minute 
of you reading and 
translating your text.  
____________ 
Øv på sangen Anna 
Malene, se tekst på 
planen. 
____________________ 
Matematikk 
Øv på gangetabellen 
dersom du ikke har 
automatisert den. Spør 
gjerne en venn eller 
foresatt om de kan 
spørre deg. 
 
https://www.gangetabellen.net/ 
eller 
https://www.matematikk.org/tri
nn5-7/gangetesteren/ 
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Annet Øv på gangetabellen Øv på gangetabellen Øv på gangetabellen Øv deg på å sette i og 
tømme 
oppvaskmaskinen. Hvor 
ligger skarpe kniver? 
Hvor står bakeboller, 
skåler eller 
gryter?Stables glass 
oppå hverandre? Hvor 
ligger redskaper som 
sleiv og stekespader? 

 

       Utviklingssamtaler-  tirsdag 29.september,  

Erle 08.00-08.20 

Herman 14.35-14.55 

Elliot 15.00-15.20 

Jens 15.25-15.45 

Markus 15.45-16.05 

Hannah 16.10-16.30 

Emil 16.35-16.55 

  

  

 

Anna Malena 

Anna Malena på kalosjene sprang 

ner jønå Søragadå itte an Johan. 

Spend an i rompå så han feis littegrann 

Anna Malena på kalosjene sprang 

Anna Malena -Anna Malena- 

Ska me få se na, Anna Malene, Anna Malena 

 

 

 

 

 

 



Sosialt mål i september er: 

 

SAMARBEID - beherske grunnleggende lytteferdigheter, kunne hjelpe andre barn og voksne 
samt å kunne arbeide konstruktivt i en gruppe 

I løpet av september skal elevene på vår skole jobbe med: 

1.-4.klasse: 

- lytte til andre 

- ta initiativ til å delta 

- gi ros til andre 

- følge instruksjoner 

- fullføre oppgaver sammen med andre 

- jobbe godt med en læringspartner  

 

5.-7.klasse: 

- samarbeide med en annen elev uten hjelp fra en voksen 

- samarbeide i en gruppe med flere elever 

- samarbeide om en presentasjon 

- hjelpe en annen med noe man selv kan 

- gi tilbakemeldinger på andres arbeid 

- delta i planleggingen av felles aktiviteter  


