
UKEPLAN 6. TRINN UKE 44

Ingen bursdagsbarn denne uken :)

FAG TIL
TIRSDAG

2.11

TIL
ONSDAG

3.11

TIL
TORSDAG

4.11

TIL
FREDAG

5.11
Norsk lese/
skrive

Rettskriving
Fullfør dobbeltsidig ark med rettskrivingsoppgaver som deles ut på mandag.

Les teksten “Trappen” som ligger på elevdisk Norsk / Krim og Spenning. Svar på på
oppgavene som ligger i Classroom.

Les minst 20 minutter i egen bok hver  skoledag = 80 minutter pr uke.
Hvis du ikke har bok hjemme finnes det mye bra på biblioteket på “skolen”

Matte Multiplikasjon av desimaltall.

Fullfør oppgavene som er tildelt på
skolen (Cappelen Damm)

Fullfør repetisjonsark om multiplikasjon og
divisjon med dekadiske enheter.

Engelsk Les teksten om My New York Vacation (tildelt på Skolen) og jobb med oppgavene som
også er tildelt (What do you see)

Øv deg på å oversette/gjenfortelle leseleksen muntlig til norsk.

MAT OG
HELSE

UKE 43 ELLER 44 (skal være fullført innen fredag 5. november)

Lag en av rettene vi har laget på skolekjøkkenet (oppskrifter på elevdisk). Du må gjøre
avtale med en voksen hjemme om når det passer og ta ansvar for planlegging,
gjennomføring og RYDDING. Det er lov å få hjelp, men det skal vise at du har gjort
dette før.   Legg inn en kort egenvurdering m/bilde i presentasjonen i Classroom Norsk

Mandag:

Gym inne:

Begge

klassene skal

skifte og

dusje.

Tirsdag

6A

Mattestasjoner

K & H

tredeling

Samtaler begge

klasser

Onsdag

6B Mattestasjoner

Fysisk aktivitet

4. time

Samtaler begge

klasser

Torsdag

M & H

gruppe 2

Spagetti

Bolognese

+

Vaniljedrøm

Samtaler begge

klasser

Fredag

M & H

gruppe 2

Spagetti

Bolognese

+

Vaniljedrøm

https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket/biblioteket-5-7-trinn-5f3e62937a08ec9c90cb5c72-5f3f1c6460e9d57667bada73


UKEPLAN 6. TRINN UKE 44

TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Vi har fokus på å unngå unødvendig kommentering og at det ikke alltid er hva vi
sier som kan bli oppfattet dumt, men hvordan vi sier det.

Norsk Tema: Rettskriving og leseforståelse

Vi jobber med leseforståelse og læringsstrategier hjemme og på skolen.

Bokslukerprisen - vi leser og vurderer tekstutdrag fra ny litteratur.

Matematikk Vi øver på multiplikasjon av desimaltall med 10, 100 eller 1000

Vi øver på multiplikasjon av heltall med desimaltall.

Engelsk Vi leser og lærer om flere engelsktalende land, nå har vi fokus på USA.

Grammatikk: substantiv som man ikke kan telle.

Naturfag Forsøk og forsøksrapport. Fokus på begrepene problemstilling, hypotese og

konklusjon.

Samfunnsfag

KRLE Helene blir kjent med klassen :)

Musikk

Kroppsøving Lek og samspill.  Studentene har ansvar for aktivitetene

Mat og Helse Bli trygg på oppvaskrutiner og samarbeid på kjøkkenet. Vi lager Spagetti

Bolognese og Vaniljedrøm

Gloser uke 44 - Uncountable nouns

Engelsk                             Norsk

a bucket en bøtte

a journey en reise

a stack en bunke

huge enorm

it turns out det viser seg

distance avstand

a ferry en ferge

Quizlet

Bruk gjerne Quizlet når du øver på
glosene.  Følg denne linken

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei

https://quizlet.com/_aib2vr?x=1qqt&i=2zryig


UKEPLAN 6. TRINN UKE 44

Elevene har fått med seg hjem skriv om MMR vaksine. De som ikke har besvart via HelseNorge

må være snill å sende svarslippen i retur snarest.

Nå har studentene kommet. De kommer til å delta i undervisningen sammen med oss den første

uken og vi skal veilede og hjelpe i arbeidet.

Sparkesykkel og hjelm.  Vi ser at vi må repetere skolens reglement angående bruk av hjelm.

Husk hjelm også hvis du bruker sparkesykkel til skolen.

Halvor er nå i pappapermisjon og vi ønsker ham lykke til med sin nye hverdag sammen med lille

Nora.  Vi ønsker Helene velkommen til oss på trinnet.  Hun overtar alle Halvor sine fag og

timer, utenom de timene han var styrk på trinnet.

Dusjing.  Nå har vi lov til å bruke alle fire garderobene på Ynglingen og derfor skal alle elevene

dusje på mandager.  Det er helt ok å komme i gymtøy på skolen, men da skal det byttes til

andre klær etter dusjing.  Husk håndkle!

Siste uken med utviklingssamtaler og vi minner om at alle husker tiden de er tildelt nå i uke 44.

Innkalling sendt på mail i mandag 4. oktober..

Vi ønsker at elevene alltid har et sett med hodetelefoner i sekken. Det trenger ikke være noe

nytt og dyrt, bare det fører lyden rett inn i ørene når det skal lyttes til ulike tekster eller se

filmklipp.

Elevene har fått i oppdrag å repetere en av oppskriftene fra mat og helse hjemme. Det står i

oppgaven at de har ansvar for planlegging, gjennomføring OG rydding og at de skal gjøre avtale

med dere hjemme i forkant.  De har over to uker på å gjennomføre oppdraget og de skal skrive

en kort oppsummering i en felles presentasjon som ligger i Classroom Norsk.

Mange elever slurver med å bruke dekselet som alltid skal være på chromebook.  Fint om dere

hjemme sjekker at det er på plass når CB legges i sekken. Hvis de har mistet det må dere finne

et alternativ, for skolen har ikke et lager av dette.

Hilsen Helene, Gudrun og Katharina


