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Ukeplan 6. trinn uke 17 (23.04-27.04) 

 
Dag/ fag Norsk Matte Engelsk Natur/ Samfunn Andre fag: 

til 
tirsdag 

 

Les 20 min. i boka 

di. 

 

 

 

Multi OPPGAVEBOK 

6.40, 6.41, 6.42 og 

6.43  

Multi 

PARALLELLBOK 

6.33, 6.34, 6.35 og 

6.36 

Read and 

translate TB 

p. 102-103 

 

Do task A in 

WB p. 125. 

Write the full 

sentences in 

your book. 

 

 

Midgard:Les 

 s.76 og 77. 

Skriv 10 

faktasetninger 

fra teksten. 

Tegn til. 

 

 

 

 

Gym: 

 

Fra denne 

uka og 

framover 

skal vi ha 

utegym, 

hvis det 

ikke blir 

veldig mye 

regn. 

 

6B har gym 

i 3. time og 

6A har i 

siste time. 

 

 

Husk gymtøy 

og 

dusjesaker. 

til 
onsdag 
 

 Les 20 min.i boka 

di. 

Zepp.språk.bok. 

Gjør oppg 18 og 

19 a+b og c.s 132 

Skriv i H-bok. 

Multi OPPGAVEBOK 

6.44, 6.45, 6.46 

Multi 

PARALLELLBOK 

6.37 og 6.38 

  

til 
torsdag 

Les 20 min i boka 

di.  

Zepp.språk: Les 

 s.133 og skriv 5 

setninger der du 

bruker komma 

foran –men. 

(H-bok) 

 

 

Multi OPPGAVEBOK 

6.47, 6.48, 6.49 

Multi 

PARALLELLBOK 

6.39, 6.40 og 6.41 

  

til 
fredag 

Les 20 min.i boka 

di. 

Zepp.språk s.135. 

Gjør oppg.23 a+b 

(H-bok) 

 

Multi OPPGAVEBOK 

6.50, 6.51, 6.52 og 

6.53 

Multi 

PARALLELLBOK 

6.42, 6.43 og 6.44 

 

Sosialt mål: Vi kjenner skolens kollektive standarder, og vet hvordan vi skal bruke 
dem. Vi kan snakke fint til dem rundt oss, og være vennlig og forståelsesfull. 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt2cWGgtrOAhWCCSwKHY38CowQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/english-subject-images&bvm=bv.129759880,d.bGg&psig=AFQjCNHIW1TTJ-Jl02R2YGIAZtBlaUB7kg&ust=1472126823402920


MÅL I FAGENE: 
Norsk:  

Rettskriving: Kort –o lyd skrevet med bokstaven –u. 

Jeg kan å bruke ulike tegn, og vi lærer noen nye. Vi setter fokus på «Direkte tale» «Kolon», 

«Komma», «Anførselstegn». Vi lærer og repeterer ulike ordklasser. 

 

Matematikk: Jeg kan finne en brøk som er en del av en hel og den del av en mengde. 

Jeg kan finne brøker som har samme verdi – likeverdige brøker. 

Jeg kan forkorte og utvide brøker. 

Jeg kan addere, subtrahere og multiplisere brøker med hverandre. 

Engelsk: I can talk about the Vikings in York.  

Naturfag: Jeg kan navnet på planter og dyr som lever i barskogen. 

Jeg kan planlegge og gjennomføre undersøkelser i en barskog. 

Jeg kan beskrive hva som kjennetegner en barskog. 

Jeg kan fortelle om noen av dyrene som lever i barskogen. 

Samfunnsfag: Nytt emne for perioden – Vikingtida / Jernalderen/Europa i middelalderen. 

Hvem skal bestemme? Paven eller kongen. 

KRLE: Å leve som hindu. Hva tror en hindu på? Vi gjør oss kjent med ritualer i hinduismen. 

Kunst og håndverk: Jeg er nøyaktig og bruker god tid når jeg tegner. 

 
 
Ingrid Norheim   ingrid.norheim@sandnes.kommune.no  
 
Hans Dysthe   hans.dysthe@sandnes.kommune.no 
 
Eirin Vetaas   eirin.vetaas@sandnes.kommune.no  

 
Lene Simonsen   lene.simonsen@sandnes.kommune.no  

 INFORMASJON: 

 

De to neste fredager – altså fredag 20. (A-klassen) og 27. april (B-klassen), skal elevene ha en samtale med 

Helsesøster Henriette Løndalen. 

Tema denne gangen er pubertet. Det vil være en jentegruppe og en guttegruppe. 

 

Fint om dere kan returnere svarlappen som er i heftet fra «Gullingen Leirskole». 

Denne og neste uke (17 og 18) blir det vurderingssamtaler på 6. trinn. 

 

Hilsen fra Eirin: Nå er det snart på tide for meg å si farvel til dette flotte trinnet, da jeg er ferdig på Austrått 1. mai. 

Det har vært et flott år, og jeg har nok lært like mye av elevene som de har lært av meg. Det å være ferdig allerede 

nå river nok litt mer i hjerterota enn jeg var forberedt på, for de setter spor, disse ungene, og jeg har blitt glad i 

dem alle sammen. Jeg kommer til å savne å få lov til å være en av lærerne i 6. klasse, og anser meg selv som heldig 

som har fått tilbringe så mye tid som jeg har fått her. Lykke til videre, alle sammen. -E 

 

  
Med vennlig hilsen Eirin, Lene, Hans og Ingrid                                                                
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