
Ukeplan 6.klasse uke 37 

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

Mål norsk: 
● Jeg kan skrive et brev til en tidligere klassekammerat 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. 
● Jeg kan språkvaske mitt brev, (Språkvask sørger for at teksten er fri for uklare eller feilaktige 

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

● Jeg kan addere og subtrahere desimaltall.  
● Jeg kan komme med eksempler der du får brukt disse ferdighetene i praktiske situasjoner ( 

oppskrifter, dobling, halvering, måle og legge sammen hvor mange lister du behøver til rommet ditt 
hvis det skal pusses opp), se hefter og filmsnutter som ligger i classroom. 

Mål engelsk:  
● I can express my opinion in a debate. 
● I can write a biography. 
● I can record an audio file and submit in Classroom. 

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 kan presentere en aktuell nyhetssak.  
● Jeg kan diskutere nyheter, og skille mellom fakta og meninger.  

Mål KRLE: 
● Jeg kjenner til menneskerettighetene, ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteter.  

Mat og helse: 
● Jeg vet hva god hygiene på kjøkkenet er. 
● Jeg kan følge en oppskrift. 
● Jeg kan sette inn i oppvaskmaskinen og vet at alt blir rent. 

Sosialt mål:  
● -  samarbeide i en gruppe med flere elever ( eks. dekorere klasseromsdøra) 

-  samarbeide om en presentasjon 

                                                                                        Hei! 
Matematikkleksa til onsdag finner dere på Classroom - matematikk - 6.trinn- lekse til onsdag. Denne leksa 
er gjennomgått i timene på tirsdag. Jeg vil at dere sjekker at leksa blir gjort ordentlig. Ta gjerne kontakt hvis 
det er noe dere lurer på.  
Dersom gangetabellen er automatisert får elevene lov til å være med å bestemme hva de vil jobbe med i 
matematikklekse til torsdag og fredag. Det er flott at dere er med og hjelper deres barn i dette arbeidet. 

Som sagt, ta gjerne kontakt dersom leksene er for lette, vanskelige eller hvis du har andre spørsmål. 
 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 
Hva betyr 
språkvask? 
Jobbe mer med å 
skrive brev. 
Skrive brev til 
tidligere elev. 
Sosiale mål: 
samarbeide i en 
gruppe med flere 
elever ( eks. 
dekorere 
klasseromsdøra/ 
matematikk) 
-  samarbeide om en 
presentasjon. 

Finne småbok. 

 

klassens time 

Knut 

Matematikk 
Lesekvart 
Hva tror dere disse 
eleven  har tenkt? Er 
det riktig? 
83 hundredeler =  0,8,7 
2,1+0,9= 30 
2,1+0,9 =11,1  
2,1+0,9= 3 
2,1+0,9=2 
Har du et eller flere 
forslag til hvordan du 
kan finne svaret på 
2,1+0,9  
 
Forklare leksa 
 Knut 

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? Hvor 
mange meter lister 
behøver dere? 
Addere med 
desimaltall, 
multiplisere for å 
finne areal? 
Knut 

Mat og helse 
Henriette 

 
Vafler 

 
Hygiene på 
kjøkkenet 

Kroppsøving 
Anna 

 
 

 Dere kan møte i 
gymtøy, ta med 

bytteklær og 
håndkle til dusjing.  

  2. 
09.25 
     -  
10.10 

Matematikk 
Arbeide videre med 
addisjon og subtraksjon 
av desimaltall. Multi 6a 
kap 
3/hefter/film/Multi 
nettoppgaver 
Multi - Knut 

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

elev. 
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 
Hva er 

menneskerettighet
er, ytringsfrihet, 

religionsfrihet og 
religiøse 

minoriteter? 

Naturfag 6.-7.kl 
Puberteten 

https://nrksuper.no/se
rie/newton-pubertet 

Knut 

KRLE 6.-7.klAnna 
Hva er 

menneskerettighet
er, ytringsfrihet, 

religionsfrihet og 
religiøse 

minoriteter? 

4. 
11.50 

– 
12.35 

Matematikk 
desimaltall i 
praksis? 
.https://www.youtube.com/wat
ch?v=L9nukSmcgg8 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=ZgTxM9QxKvg&list=PLC564
45A956D1C853 
 
Regne i hefter og 
Multi 6a - kap 3 

Norsk 
Småbøker 

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 
Anna 

 
Vi finner faglige 

kilder på 
bibliotek og 
digitalt og 

vurderer hvor 
pålitelige 

kildene er.  

Samfunnsfag 
6.-7.kl Anna 

Tema: Nyheter 
Vi finner og 
presenterer 

aktuelle nyheter 
for hverandre og 

diskuterer 
forskjeller på fakta 

og meninger i 
nyhetssaker.  

5. 
12.35 

– 
13.20 

Naturfag 
Pubertet 
Newton- 

 Knut 

Engelsk 
Henriette 

 
Gå gjennom lesetekster 

 
Biography p.37 

 
Questions to build 

relationships 

Samfunnsfag Anna 
Tema: Nyheter 

Vi finner og 
presenterer 

aktuelle nyheter 
for hverandre og 

diskuterer 
forskjeller på 

fakta og 
meninger i 

nyhetssaker.  

Fysisk aktivitet 
Kristin/Anna 

13.05 

6. 
13.30 
-14.15 

Musikk 6.-7.kl Musikk 6.-7.kl 
Kristin 
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 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk/
mate- 
matikk/ 
Mat og 
helse/ 
engelsk/ 
 

Matematikk: 
Jobb 15 minutter i et av 
heftene om desimaltall. 
Heftene har du fått utdelt. Du 
finner dem også i classroom - 
matematikk - 6.trinn.  
eller 
15 minutter på multi 
nettoppgaver: 
https://podium.gyldendal.no/mu
lti-nettoppgaver/?location=men
uItem_5a_3#menuItem_5a_3 
 
 
Du bør øve på gangetabellen 
hvis du ikke har automatisert 
den enda.. 
 
Bruk gjerne en av disse to 
nettsidene når du øver på 
gangetabellen. 
 
https://www.gangetabellen.net/ 
 
eller 
https://www.matematikk.org/tri
nn5-7/gangetesteren/ 
 
 
 
 

Matematikk 
Gå inn på Classrom på 
Chroomebooken din - 
matematikk 6.trinn - 
Lekse til onsdag. Se 
filmen! 
 
Du skal lage en 
tegning/skisse i 
kladdeboka av rommet 
ditt eller av et annet rom 
i huset der du bor 
 
Skriv på 
tegningen/skissen din 
alle målene av hvor 
lange sidene er i rommet. 
Skriv i både meter og 
centimeter.  
 
 
Du kan låne målebånd av 
meg hvis du vil. 
Kan du fortelle hvordan 
du kan finne omkrets og 
areal av rommet? 
Vi jobber med målene du 
har fått og skissen din i 
timene på onsdag.. 
 

Mat og helse 
Les oppskriften på 
vafler. 
Den ligger i 
Classroom.  
 
Bruk internett eller 
snakk med en voksen. 
Hva kan du servere 
sammen med vafler? 
Finnes det ulike typer 
vafler? 
Ta med rent forkle 
og innesko 
__________________
___ 
Matematikk 
Øv på gangetabellen 
dersom du ikke har 
automatisert den. 
Spør gjerne en venn 
eller foresatt om de 
kan spørre deg. 
 
https://www.gangetabe
llen.net/ 
 
eller 
https://www.matemati
kk.org/trinn5-7/ganget
esteren/ 
 
Annet: Regn noen 
spennende oppgaver 
på side 98-103 i Multi 
6a og før dem pent i 
grønn rutebok, eller 
kom med forslag til 
hva du må trene mer 
på. . 
 

Step 1: Page 26-27 
Step 2: Page 28-31 
Step 3: Page 32-35 
 
Make an audio recording 
of you reading at least 1 
minute. 
____________ 
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/ 
 
 
Annet: Regn noen 
spennende oppgaver på 
side 98-103 i Multi 6a 
og før dem pent i grønn 
rutebok, eller kom med 
forslag til hva du må 
trene mer på. . 
 
 
 
 

 
KRLE 

 
Ukelekse i KRLE. Les s. 22-34 i Vivo før fredag.  
 

Annet Sette inn i og tømme 
oppvaskmaskinen. 

Rydde kjøkkenet hjemme. Vaske av bordet etter 
middag. 

Lag middag? 
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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  


