
ARBEIDSPLAN Karuss skole – tlf.38 06 45 00 www.minskole.no/karuss 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktlærere: 

Thomas Olsen 

Gina Marie Bergmann 

Tlf. til arbeidsrom for lærere 5. – 7. trinn: 90 88 16 83 

6. trinn Uke 24 Navn: 
 

         INFORMASJON TIL FORELDRE: 
● Velkommen til sommerfesten på onsdag kl. 17-19. i vrimle- 

hallen. Se egen info i arbeidsplanpermen. 
● På torsdag har klassen skrivedag i ca. 3-4 skoletimer. Elevene 

skal skrive en skjønnlitterær tekst.  
 

● Let godt etter alle bøker som tilhører skolen, og levér dem. 
 

● Viktig info: Til høsten skal klassen på mobil leirskole (sykle 
fra sted til sted), datoen er fra ons 11.- til lør 14. september. Det 
lønner seg å sykle mye i sommer, og spesielt øve på å bruke girene. 
Eleven vil trenge sovepose og liggeunderlag + at sykkelen er i stand. 
Se egen infobrosjyre i arbeidsplanpermen. 
 

 

SOSIALT MÅL: 
 

Jeg er  
en inkluderende og 

støttende venn 
 

                  
 

 
TID MANDAG 

 
TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 08.45 Morgensamling Morgensamling Lesekvarten 
Morgensamling 

Morgensamling Lesekvarten 
Morgensamling 

1. time 
08.45 – 09.25 

 
Fri 

 
Pinse 

 

 Tur 
Øve gjennom 
programmet 

til 
sommerfesten 

 

Naturfag 
 

 
Matte 

2. time 
09.25 – 10.05 

        Matte 

3. time 
10.15 – 11.00 

Essay-day  

Samfunnsfag 
Friminutt 

11.00 – 11.40 
 BIB/kantine  BIB/ Bingen 

4. time 
11.40 – 12.25 

    Øve / gym  

Arbeidsprogr. 
 

Essay-day 
(Skrivedag) 

Naturfag 

5. time 
12.25 – 13.10 

 

Ukeopp. 

6. time 
13.15 – 14.00 

 

Jobbis  

 
Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Øv / forbered deg på det du skal gjøre 
på sommerfesten i morra. 

Husk skrivedag i morra;-).   
Ta med: 
- snop for 15.kr hvis du får lov;-) 
- grønne tanker 
- utholdenhet 
 

Jobb ca. 25 min. på quizlet-engelsk: 
 “sterke verb/irregular verbs” 
(googleclassroom) 
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Sett halvt kryss (skråstrek) når du kan målet litt, og et helt kryss når du er helt trygg på målet. 
Fag Mål Jobb med 

Norsk 
 

Jeg følger tankekartet til teksten min.  Skrivedag på torsdag. 
Jeg bruker fantasien min:-).  
Jeg er følger målarket.  

Mate- 
matikk 

 

 
 

Jeg kan stille opp og regne ut divisjonsstykker.  Vi jobber med side 74 i multi 6b 
 
Husk smartøving. 

Engelsk 
 

 

I can conjugate ALL the irregular (sterke) 
verbs on quizlet. 
(Jeg kan bøye alle de sterke verba på quizlet-g- classroom.) 

  
 

Naturfag 
 

 

Jeg hva drivhuseffekten er.  Les på sidene 159-160 i naturfag. 
Jeg kan tegne og forklare drivhuseffekten.  
Jeg vet hvilke konsekvenser drivhuseffekten 
kan ha. 

 

Kropps- 
øving 

 

 

Jeg gjør så godt jeg kan i timene.  Denne uka skal Emilie, Pia og Malin ha 
gymtime med diverse aktiviteter. 

Musikk 
 

 
 

Jeg øver til sommeravslutningen.   
  
  

 


