
UKEPLAN for 6A                      Dale barneskole: En skole for livet med muligheter for alle                                       UKE 49 
Time Mandag 05/12 Tirsdag 06/12 Onsdag 07/12 Torsdag 08/12 Fredag 09/12 

1 
0830-
0915 

 

 
Fysak – Mattis og Håvard 

Norsk – Eirik og Liv Inger 
Språkverksted 
 

KRLE – Eirik og Liv Inger 
Smart oppvekst - karakterstyrker 

Matematikk – Eirik 
Campus: 
Tekstoppgaver 

Matematikk – Eirik og Liv 
Inger 
Campus: 
Brøk og prosent 

2 
0915-
1000 

 

Norsk – Eirik 
Gjennomgang av ukeplanen. 
Leseleksen 
 
Adventsstund 

Matematikk – Eirik og Liv 
Inger 
Campus: 
Divisjonsprøve 

Matematikk – Eirik og Liv Inger 
Campus: 
Brøk og prosent 
 
Adventsstund 

Norsk – Eirik 
Språkverksted 
 

Norsk – Eirik 

Språkverksted 
 

3 
1015-
1100 

 

Kunst og håndverk - Merete 
Juletegning ned på KHV 

English – Eirik 
Write a fairy tale 
 
Adventsstund 

Samfunn – Asbjørn 
Penger og forbruk – Lønn og 
arbeidsdeling 
 

Svømming 
Husk svømmetøy 
 

 
 
Mat + friminutt 
Adventsstund 

English – Eirik 

Write a fairy tale 
 
Adventsstund 

4  
1145-
1230 

 

M &H 
Jan M 
Gr. 1 

 
Kokos - 

makroner 

Musikk 
Robin 
Gr. 2 

 
Julemusikk 

 

K & H 
Merete 

Gr. 3 
 

Sy jule-
strømpen 

ferdig. 
Lage liten 

nisse 

M &H 
Jan M 
Gr. 2 

 
Kokos - 

makroner  

Musikk 
Robin 
Gr. 3 

 
Julemusikk 

 
 

K & H 
Merete 

Gr. 1 
 

Sy jule-
strømpen 

ferdig, 
lage liten 

nisse 

M &H 
Jan M 
Gr. 3 

 
Kokos - 

makroner  

Musikk 
Robin 
Gr. 1 

 
Julemusikk 

 
 

K & H 
Merete 

Gr. 2 
 

Sy jule-
strømpen 

ferdig, lage 
liten nisse 

 

Adventsstund v/ 2.trinn 

 

5 
1230-
1315 

 

Naturfag – Eirik 
Skolestudio 
Utforske magnetiske 
krefter: Krefter-hva er 
det? 

Naturfag – Eirik 
Skolestudio 
Utforske magnetiske 
krefter: Krefter-hva er 
det? 

6 
1330-
1415 

 

      Norsk – Eirik 
Vi leser i selvvalgt bok. 
 

Eirik 
Ukens quiz 
 

Læringsmål 
Norsk 

Læringsmål 
Matematikk 

Læringsmål  
Engelsk 

Læringsmål 
Naturfag 

Læringsmål 
Samfunn 

• Jeg kan utforske og beskrive 
samspillet mellom skrift, bilder og 
andre uttrykksformer og lage egne 
sammensatte tekster. 
 

• Jeg vet hva det vil si at to 

brøker har felles nevner. 

• Jeg forstår og kan fortelle hva 
teksten handler om. 

• Jeg kan finne kjennetegn på 
eventyr. 

• Jeg kan skrive mitt eget 
eventyr ut ifra et bilde. 

• Jeg kan utforske 
elektriske og 
magnetiske krefter 
gjennom forsøk og 
samtale om hvordan 
vi utnytter elektrisk 
energi i dagliglivet. 

• Jeg kan lag en 
sammensatt tekst om 
en verdensdel og 
presentere den 
teksten til andre. 



 

Lekser på mandag 

Norsk: Les «Jakten på den magiske julebyen». 
Lag ei ny side i OneNote med overskrifta «Jakten på den magiske julebyen». 
Denne siden bruker du heile uka. 
Hva er ID og kodenavn til Tiril, Oliver og Åtto? 

 
Matematikk: Oppgaver fra eget ark føres pent i egen skrivebok. 
 
Engelsk: Write words to learn in your writing book. Make the headline “Little Red 
Riding Hood”. 
 

Lekser på tirsdag 

Norsk: Les «Jakten på den magiske julebyen». 
Hvor mange vinduer og julenisser ser du i julehuset? 
Hvem bodde i julehuset? 
 
Matematikk: Oppgaver fra eget ark føres pent i egen skrivebok. 
 
Engelsk: Read “Little Red Riding Hood”.  
 

Lekser på onsdag 
Norsk: Les «Jakten på den magiske julebyen». 
Hvorfor brukte Julius krykker tror du? Lag ei lita historie om hva som skjedde med han. 

 
Matematikk: Oppgaver fra eget ark føres pent i egen skrivebok. 
 
Engelsk: Read “Little Red Riding Hood”. 
 

Lekser på torsdag 
Norsk: Les «Jakten på den magiske julebyen». 

Hvor er mormoren til Julius i glasskuppelen? 
Hva gjør hun og hvordan er hun kledd? 
 
Matematikk: Oppgaver fra eget ark føres pent i egen skrivebok. 
 
Engelsk: Read “Little Red Riding Hood”. 

 

Ukelekse 
Skal være ferdig til fredag. 

• Norsk:  
o Les «Jakten på den magiske julebyen». 
o Lag ei ny side i OneNote med overskrifta «Jakten på 

den magiske julebyen». Svar på spørsmålene som du 
har i lekse. 

o Denne siden bruker du heile uka. 
 

• Matematikk:  
o Oppgaver fra eget ark føres pent i egen skrivebok. Husk 

ett tall i hver rute og bruke linja. 
 

• Engelsk: 
o Write and learn words to learn. Make the headline 

“Little Red Riding Hood”. 
o Read “Little Red Riding Hood”. 

Sosiale mål 

• Empati og mestring av følelser 
o Jeg kan vise forståelse for egne og andres følelser. 
o Jeg kan fortelle hvordan jeg føler det og hvorfor. 

• Selvkontroll 
o Jeg kan ta imot korreksjon og endre adferden etter 

det. 
o Jeg gir andre arbeidsro i timene. 

Til foreldre/foresatte 

 

Alle skal ha fulladet pc når de kommer på skolen. 
 
Helsesykepleier på Dale barneskole er Irena Bronickaja. Hun 
skal være her hver dag. Mer informasjon om 
skolehelsetjenesten ligger på hjemmesiden til skolen, Dale 
barneskole 

 

http://www.dalebarneskole.no/
http://www.dalebarneskole.no/

