
 

.  

   Ukeplan for 6. trinn uke 50 og 51 

*Mat og helse: Uke 50 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 51 utgår mat og helse. Alle elevene møter opp 10:10.  

 

*Tur uke 50:Onsdag 11. desember går vi på tur rett før lunsjen. Elevene kler seg godt etter vær og har lov å ha med noe varmt og 

drikke og litt kjeks om de har lyst. Værforbehold- om det blir mye nedbør venter vi med turen til etter jul 

 

*”Gledingsbingo”: Vi har lyst å ha fokus på gode gjerninger disse to siste ukene. Vi har redusert lekesemengden uke 50, og håper 

derfor at alle tar seg tid til å gjøre en positiv ting til dagen som de krysser av i kalenderen (det er lov med mer enn et kryss i hver rute). 

Håper noen merker at det foregår gleding i heimen og på skolen :) 

 

* Elevunderholdning: Siste skoledag er det hyggelig med elevunderholdning i klasserommet. Kanskje noen har lyst å bidra med dans, sang, 

instrumenter, quiz…. Vi håper at dette kan bli positivt og inkluderende for alle!  

 

*Julefrokost torsdag 19.desember uke 51 : Vi dekker på til julefrokost torsdag 19.desember. Elevene får utlevert et skriv i god tid før denne 

dagen. 

 

*Adventsamling og Omvendt julekalender: Tusen takk for bidragene til omvendt julekalender:) Vi har hatt mange rolig og fine 

adventsamlinger denne uken, og fortsetter med det frem mot ferien. 

 

* Julesamling i Stokka kirke: Det blir tradisjonell julesamling i Stokka kirke onsdag 18.desember klokka 09.00. De som vil delta på alternativ 

opplegg, bes om å gi beskjed til skolen så fort som mulig og senest innen mandag 16. desember. 

 

*Siste skoledag: Fredag 20.desember slutter elevene klokka 13.00. De kan ha med en liten brus og godteri for max 20 kroner 

 

Vi ønsker alle en fin uke :) 

Hilsen Mona, Halvor og Kaja 

 



 

 

Ukeplan for uke 50 og 51 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

-Jeg kan skrive gode dialoger og 

utvide øyeblikk ved å beskrive 

-Jeg kan finne verb i teksten og 

kan bøye dem 

-Jeg kan lese ulike tekster og 

gjenfortelle 

Les 15-20 minutter i 

en selvvalgt bok 

 

GLEDINGSBINGO 

 

Planlegg 

underholdning 

 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

 

GLEDINGSBINGO 

 

Planlegg underholdning 

Les 15-20 minutter  i 

en selvvalgt bok 

 

GLEDINGSBINGO 

 

Planlegg 

underholdning 

Les 15-20 minutter i 

selvvalgt bok 

 

GLEDINGSBINGO 

 

Planlegg 

underholdning 

Mate- 

matikk 

 

-Jeg kan addere og subtrahere 

desimaltall 

- Jeg kan multiplisere desimaltall 

med 10 og 100 

- Jeg kan multiplisere desimaltall 

med heltall 

UKE 50, Velg mellom gul eller grønn lekse: 

 

Gul: Multi oppgavebok s. 54-55. Oppg: 3.53 og 3.56 og 3.60 

Grønn: Oversett den rare oppskriften på sjokoladepinner i boken din og lag det hjemme. 

Dobbeltsjekk at oppskriften stemmer med noen hjemme eller læreren din før du baker.  

Oppgi sukker, smør og hvetemel i gram og fahrenheit til grader celsius (tips: google) 

Engelsk 

 

 

-Jeg kan fortelle litt om engelske 

juletradisjoner 

-Jeg kjenner til og kan synge med 

på engelske julesanger 

 

UKE 50 Chromebook:  

Videosnutt med oppgaver. 

Bursdager  6A: 

6B: Julian 13.desember 

   

 


