
 

 

   Ukeplan for 6. trinn uke 46 og 47 

*Mat og helse: Uke 46 er det gruppe 2 som har mat og helse på torsdag (6a) og fredag (6b). Det 

betyr at de som hører til gruppe 1 starter på skolen klokka 10.10 disse dagene. I uke 47 skal gruppe 1 

har M&H og gruppe 2 begynner 10:10. HUSK Å HA MED FORKLE :)  

 

* Superbit: Torsdag 14.11 får vi besøk fra vitensenteret etter storefri. Da skal elevene lære å 

programmere! Dette gleder vi oss til! 

 

*Planleggingsdag : Vi minner om at det er planleggingsdag og fri fra skolen på fredag 15.11.19 

 

*Leseuke: Vi er nå inne i den siste uken med leseuke og mandag 18.11 blir det leselotteri! Husk å ta med leseloddene 

denne dagen. Vi tar fortsatt med glede imot premiebidrag! 

 

* Madla filial: Vi har fått satt opp bibliotekstid på Madla filial i uke 47. A-klassen skal være der mandag 18.11 

klokken 09:00-10:00 og B-klassen onsdag 20.11 klokken 09:00-10:00 

Hvis du ønsker at ditt barn skal få sitt eget lånekort for å få låne bøker, på Sølvberget bibliotek og kulturhus kan 

du registrere ditt barn ved å følge denne linken https://www.sølvberget.no. Trykk på Min side. Gå deretter inn på 

den røde boksen der det står : BLI LÅNER, og fyll ut opplysningene. 

Gjør dere dette i forkant av besøket vil elevene få med seg lånekort hjem.  

 

*Utviklingssamtale: Takk for godt oppmøte og fine samtaler. 

 

Vi ønsker alle en fin uke :) 

Hilsen Mona, Halvor og Kaja 
 

https://www.xn--slvberget-l8a.no/


 

Ukeplan for uke 46 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

-Jeg kan gjenfortelle fra tekster 

jeg leser og holde en litterær 

samtale 

-Jeg kan lese med flyt og 

innlevelse 

-Jeg kan skrive en filmanmeldelse 

Les 15-20 minutter i 

en selvvalgt bok 

 

 

 

 

 

 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

 

Skriv tre fortellende 

setninger og tre 

spørrende setninger til 

øveordene. Lykke til:) 

 

Les 15-20 minutter  i 

en selvvalgt bok 

 

 

   

Les 15-20 minutter i 

selvvalgt bok 

 

 

Mate- 

matikk 

 

-Jeg kan beskrive sannsynlighet 

både med ord og med tall fra 0 

til 1 

-Jeg kan regne med de fire 

regningsartene (repetisjon) 

Jobb 15 min med MSØ 

Lær bort spillet “hesteveddeløp” på side 55 i Multi 6A til noen hjemme. Spill 2 runder. 

Svar på spørsmålene i matteboken din: 

1. Hvilke tall lønner det seg å plassere brikken sin? 

2. Hvorfor lønner dette seg? 

3. Kast to terninger 15-20 ganger og skriv ned summen for hver gang. Regn ut 

sannsynligheten for å få 6, 8, og 10 basert på kastene dine. Oppgi svaret som en brøk. 

Engelsk 

 

 

-Jeg kan lese med god flyt og 

uttale.  

-Jeg kan bruke do og does til å 

lage spørsmål 

 

Stairs. Les minst en gang høyt for deg selv og en gang for en voksen. Oversette teksten til norsk 

Nivå 1: s. 44 

Nivå 2: s. 45-46 

Skriv fem spørsmål med svar. Prøv å bruke ulike spørreord når du lager spørsmålene. Du kan lage 

spørsmål både til teksten og til bildene. 

Samfunn  EUROPA 

-Jeg kan forklare sammenhengen 

mellom vær og vegetasjon 

GLOBUS : Les side 143-145 i Globus. Husk å nærlese og tenk over det du leser. 

Svar på oppgave 7, 11 og 15 side 146. Skriv med hele setninger i leksebok. 

Bursdager  6A: Hedda 13.november 

6B:  



 

   

 Ukeplan for uke 47 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

-Jeg kan skrive gode 

beskrivelser  (miljø og 

person)  

-Jeg kan skrive gode 

dialoger 

-Jeg kan lese med 

innlevelse (fadderlesing) 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

 

Skriv tre fortellende 

setninger og tre 

spørrende setninger til 

øveordene. Lykke til:) 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

 

Øv godt på boka du skal 

lese for fadderbarna 

dine  

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

 

 

Mate- 

matikk 

 

-Jeg kan  plassere 

desimaltall på en tallinje 

-Jeg kan forklare hvilken 

verdi et siffer har i et 

desimaltall.  

 

Jobb med ditt repetisjonsområde. Oppgaveark blir levert ut på skolen. 

 

Engelsk 

 

-Jeg kan lese med fin flyt, 

uttale og tonefall 

 

-Jeg kan bruke some og any 

Stairs. Les minst en gang høyt for deg selv og en gang for en voksen. Oversette teksten til norsk 

Nivå 1: Side 55 

Nivå 2: Side 56-57 

Nivå 3: Side  58-59 

Oppgaveark grammatikk  (Husk å legge arket inn i lekseboka når du er ferdig) 

Naturfag  Jeg kan beskrive 

solsystemet vårt. 

Gjør ferdig presentasjonen din om universet. Øv på å fremføre den foran en annen. 

Bursdager  6A: Nicolai 19.november og Adrian 22.november 

6B: Elena 20.november 

 



 

 

                                    Grammatikk uke 46 og 47   

UKE 46: Do og does 

Do og does brukes ofte ved 

spørsmål. 

Husk å bruke does når vi 

snakker om han/henne/det eller 

den. 

Eks. Do you speak english? 

       Does she play football? 

UKE 47: Some og Any 

Some brukes vanligvis i bekreftende setninger 

Eks: There are some stars in the sky. 

Vi kan også bruke some i spørsmål når vi tilbyr eller spør 

om noe. 

Eks: Would you like some ice cream? 

Any brukes vanligvis i nektende setninger eller spørsmål. 

Eks: There are not any star signs called “Fish”. 

       Is there any food left? 

 

Tema: 

Norsk: Skjønnlitteratur, skrivekurs 

 

Engelsk: Lesing og skriving (intervju) 

 

Matematikk:Sannsynlighet og desimaltall 

 

Naturfag: Universet 

 

Samfunnsfag:Europa 

 

KRLE: “Hvem er jeg? - ulike roller 

 

Sosialt(Lassa): Respektfull kommunikasjon- 

Hvordan vi snakker til og om hverandre. 

Øveord uke 46  

(Sammensatte ord og forenkling) 

stoppeklokke 

kjøttkaker 

sykkelstativ 

sykler 

vaffeljern 

vafler 

    Øveord uke 47 

(ord å være obs på) 

nettopp 

interessant 

overrasket 

akkurat 

dessverre 

billett 

BEGREPER MATEMATIKK 

Desimaltall uke 47 

 



 

 

 

 


