
 

                             Arbeidsplan for 6B     

                                        Uke 49 

                           5.–9. desember 2022   
Infoboks foresatte:    

Hei alle elever og foresatte, og riktig god adventstid! Under følger ukas informasjon:   

 
 

- Minner om at elevene med M&H må ha med seg forkle, og helst innesko/slippers eller noe annet som er greit å ha som skotøy 
inne.  

- Husk svømmetøy m.m. på mandag.  

- Ta kontakt på Transponder, eller ring hvis det skulle være noe 😊 

 

Ønsker dere alle en riktig fin uke, og riktig god helg når den tid kommer! 😊   

                                                                     Ukens gloser:   

December  Desember  

Candle  Stearinlys  

Christmas music  Julemusikk  

Christmas workshop Juleverksted  

Deep snow Djup snø (mye snø) 

Calendar  Kalender  

Star   Stjerne  

Sleigh  Slede  

Porridge  Grøt  

Decoration  Pynt  

                                                                                Ukeplan uke 49 

    Mandag (5.12)  Tirsdag (6.12)  Onsdag  
(7.12)  

Torsdag (8.12)  Fredag (9.12)  

1  08.30-09.15         Matematikk                Naturfag     Tredeling, 
M&H, 
matematikk 
eller norsk.  
 
Husk uansett 

matpakke 😊 

 

Gr. 1 og gr. 3 

har M&H i 

dag 😊 

 

       Krle          Naturfag  

 

2  09.15-10.00         Matematikk        Musikk    Mat og helse          Engelsk/ 
       gloseprøve 

3  10.15-10.45          Svømming             Norsk      Naturfag/ 
   Varmmat  

        Norsk  

4  11.30-12.15          Svømming/mat       Engelsk    Samfunnsfag 
   

       Diverse 

5  12.15-13.00         Samfunnsfag         Engelsk         Fysak              Diverse 

6  13.15-14.00             Norsk  Hjem kl. 13.00 Hjem kl. 13.00         Diverse 



                                                       

                                                         LEKSEPLAN FOR UKE 49:  

Til tirsdag  
  
  

Norsk: lese ca. 15 min i selvvalgt bok.  

Engelsk: skrive setninger der du bruker minst 5 av denne ukas øveord.   

Krle: gå til denne linken, og se filmen:  

https://skolenmin.cdu.no/komponent/62f4cf179b755e8695fa45c4/0?_=6-trinn/krle-

6/jodedom-og-islam-62bec3c10cc6341537ab9d80-62f9eeddd695b09787305e09-

62c2c9730cc634942aabb62f, svar deretter på spørsmålene under filmen. Skriv svarene 

dine i skriveboka di.  

Til onsdag  
  

M&H: Ha med utstyr til mat og helse (forkle/innesko/hårstrikk/hodeplagg), og matpakke. 

Rød og blå gruppe har juleverksted😊 

Norsk: lese ca. 15 min i selvvalgt bok. 

Til torsdag  Samfunnsfag: gjøre oppg. 9 og 10 på s. 64 i samfunnsfagboka. Diskuter med noen 

hjemme. Skriv ned hva dere kommer frem til i skriveboka di.  

Norsk: lese ca. 15 min i selvvalgt bok.  

Fysak: være kledd for å være ute uansett vær.  

  
Til fredag  

Engelsk: Skrive setninger der du bruker 5 av ukas øveord.  

Matematikk: gjøre ferdig heftet med oppgaver som du fikk på tirsdag.  

Norsk: lese ca. 15 min i selvvalgt bok.  

 
Fag  Tema:  Dette skal jeg kunne:  

Matte   Brøk, prosent og desimaltall   - Kunne regne med brøk  

- Kunne regne med prosent 

- Kunne regne med desimaltall 

- Kunne regne om mellom brøk, desimaltall og prosent 

- Vite hva nevner, teller og brøkstrek er  

Norsk  Lesestrategier - Jeg kjenner til lesestrategien SALTO og kan bruke den i arbeid med 
tekster 

- Jeg kan bruke nøkkelord til å gjenfortelle en tekst  

- Jeg kan bruke venndiagram når jeg sammenligner  
Engelsk  Famous cities  - Lese ulike type tekster 

- Skrive setninger i fortid  
- Fortelle om steder i USA  
- Bruke digitale hjelpemidler  

Naturfag  Vær og klima  - Kjenne til forskjellen på klima og vær 
- Vite noen årsaker til naturlig, og til menneskeskapt klimaendring  

Mat og helse  Julebakst - Hva er en tradisjon? 
- Jeg vet at sosialt fellesskap gir god helse 

Samfunnsfag   Demokrati og diktatur  - Vite forskjellen mellom diktatur og demokrati  
- Kjenne til noen samfunn med demokrati og diktatur  
- Norge under diktatur og demokrati 
  

Krle   Jødedommen  - Kjenne til jødiske symboler  
- Kjenne til jødiske høytider 
- Kjenne til jødiske kulturelle bygg  
 

Sosialt mål  

 
  - Jeg kan følge klasseromsreglene vi har laget.   

- Være positiv til det vi gjør på skolen.   
- Jeg kan sitte sammen med alle i klassen.    

 
                                                                           E-post: eirnik@skole.k1860.no  
                                                                   Leknes.skole@vestvågøy.kommune.no                                                       

    Ønsker elever og foresatte ei riktig fin uke! Mvh Eirik  

https://skolenmin.cdu.no/komponent/62f4cf179b755e8695fa45c4/0?_=6-trinn/krle-6/jodedom-og-islam-62bec3c10cc6341537ab9d80-62f9eeddd695b09787305e09-62c2c9730cc634942aabb62f
https://skolenmin.cdu.no/komponent/62f4cf179b755e8695fa45c4/0?_=6-trinn/krle-6/jodedom-og-islam-62bec3c10cc6341537ab9d80-62f9eeddd695b09787305e09-62c2c9730cc634942aabb62f
https://skolenmin.cdu.no/komponent/62f4cf179b755e8695fa45c4/0?_=6-trinn/krle-6/jodedom-og-islam-62bec3c10cc6341537ab9d80-62f9eeddd695b09787305e09-62c2c9730cc634942aabb62f


  


