
Ukeplan 6.klasse uke 38 

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 med desimaltall.  
● 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 express my opinion in a debate. 
● I can write a biography. 
● I can record an audio file and submit in Classroom. 

Mål naturfag:  
● Jeg kan gjøre rede for blodssystemets oppbygning og funksjon 

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  

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

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  

-  samarbeide med en annen elev uten hjelp fra en voksen 

                                                          Informasjon: 

● Etter ønske fra elevene har vi klart å få bytte tid i gymsalen slik at vi har kroppsøving i 4. og 5. økt på 
torsdager i stedet for fredag morgen. Husk derfor å ta med gymtøy på torsdag!  

● 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.  

● Det er konkurranse om hvem som får holde bøssen, der 5.-7. klasse kan skrive en tekst knyttet til årets 
tema, plast i havet. Frist for innlevering er fredag 18. september og det er frivillig å delta.  

● Vi øver på sanger som skal synges i forbindelse med TV aksjonen. Øv gjerne på “Anna Malena” hjemme.  
● Utviklingssamtaler holdes i uke 39 og 40. Nærmere info om tidspunkter kommer.  
● Vi skal dekorere kaihuset i samarbeid med Karen Smith-Gahrsen.  

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 
-Hva betyr 
språkvask? 
-Presentere 
skriveregler 
 
Skrive brev til 
tidligere elev. 
 
Finne småbok. 

Knut 

Matematikk 
Lesekvart 
 
 
 
 

 
 
Hefter/film/Multi 
nettoppgaveri - 
avrunding 
 
 
 
 
 
 
Test: 
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 

Mat og helse 
Henriette 

 
Grove scones 

 
Hygiene på 
kjøkkenet 

Norsk 6./7.kl 
Anna 

 
 

Skrivetime.  

  2. 
09.25 
     -  
10.10 

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 

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 
Sirkulasjons- 

systemets oppgaver. 
 

https://ndla.no/nb/sub
jects/subject:42/topic:
1:77162/topic:1:18865
5/resource:1:109709 

 
Knut 

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. 
Hvorfor? 
Forklare leksa. 
https://www.youtube.com/watch?
v=LkO3IOmbgxc eller 
https://www.youtube.com/watch?
v=ciJtZIzkfZ8  

Norsk 
Småbøker 

Forklare leksa - 
Classroom, hvordan 

spille inn 
lydfil/screencastify. 

Knut 

Kunst og håndverk 
Knut og Karen S.G 

 
Legge en plan for 
hvordan vi skal 

dekorere kaihuset 
 
 

Kroppsøving 
6./7. kl.  

Anna 
 

Ta med bytteklær 
og håndkle til 

dusjing. Ta med 
vannflaske til 

gymtimen.  
På slutten av 

gymtimen starter 
vi planlegging av 
felles aktiviteter i 

gymtimene.  

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 
Sirkulasjons- 

systemets oppgaver. 
gjennomgår leksa og 

hva du skal lære. 
https://ndla.no/nb/subjec
ts/subject:42/topic:1:771
62/topic:1:188655/resour
ce:1:109709 

 Knut 

Engelsk 
Henriette 

 
Forklar Chapter test og 

gjør lyttedel. 
 

Biography p.37 
Feedback 

 
Games and activities 

Fysisk aktivitet 
Kristin/Anna 

13.05 

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

Se gjennom denne filmen en 
gang til hjemme. Filmen er 
gjennomgått på skolen.  
Du må scrolle litt ned på siden 
før du finner filmen. 
https://ndla.no/nb/subjects/su
bject:42/topic:1:77162/topic:1:
188655/resource:1:109776 
 
Etter at du har sett filmen 
skal du skrive ned og lære deg 
blodsystemets oppgaver (ca. 
37 sekunder ut i filmen) 
 
__________________________ 
 
Matematikk: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=LkO3IOmbgxc Se 
gjennom denne filmen og ta 
pauser underveis for å se om 
du klarer å løse oppgavene.  
 
__________________________
Du må 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/ 

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. 
Du sender inn lydfilen 
eller filmen til 
Classroom - Norsk 
6.trinn- lekse til onsdag 
____________________ 
 
Matematikk 
Øv på gangetabellen 
dersom du ikke har 
automatisert den. Spør 
gjerne en venn eller 
foresatt om de kan 
spørre deg. 
 
https://www.gangetabell
en.net/ 
 
eller 
https://www.matematikk.
org/trinn5-7/gangetestere
n/ 
 
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.  
 

Mat og helse 
Les oppskriften på 
grove scones. 
Den ligger i 
Classroom.  
 
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. . 
 

Chapter test. Gjør nivå 1, 
2 eller 3 på testen. Les 
oppgavene nøye og svar 
med hele setninger. 
____________ 
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/ 
 
 
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. . 
 
 
 
 

Annet     

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 
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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  


