
  

Ukeplan for 6. klasse 
uke 21 

 
Ukas bibelvers: 

“Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en 
annen talsmann, som skal være hos dere for 
alltid:17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta 
imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham 
ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos 
dere og skal være i dere.’” 
Johannes 14, 16-17 
 

INFO TIL 
FORELDRE 

 
-  
● Ukeplanen på nett:  www.minskole.no/sandnesfriskole 
● E-post: trygve@apps.sandnes-friskole.no 

 

UKAS MÅL  Fornøyd Øve mer 

Norsk ● Jeg kan kjenne igjen preposisjoner 
● Jeg kan kjenne igjen genitiv 

  

Matematikk - Jeg kan regne med brøk.   

Engelsk - Jeg kan lese og fortelle om USA.   

Samfunnsfag  - Fortelle om vikingenes kontakt med andre deler av Europa 
gjennom vikingferder, handelsreiser og utvandring. 

- Gi eksempler på hvordan vi kan vite noe om det som skjedde i 
vikingtida. 

  

Naturfag - Jeg kan lese og forstå værsymboler 
- Jeg kan forstå forskjellige uttrykk som brukes i værmeldingene 
- Jeg kan beskrive hvordan vind og nedbør oppstår 

  

Krl - Kunne fortelle om de første kristne og forfølgelser av kristne. 
- Kunne fortelle om kristendommen i middelalderen. 

  

Sosialt mål - Jeg er inkluderende og oppmerksom på andre 
- Jeg er oppmerksom i timene og lager ikke forstyrrelser 
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Lekser 
 

 til onsdag til torsdag til fredag 

Regning 6.77, 6.78, 6.79, 6.80 og 
6.81 i OPPGAVEBOK. 

6.84, 6.85 og 6.87 i 
OPPGAVEBOK.  

Engelsk   Les s. 108 - 110. Øv på 
gloser. GLOSEPRØVE. 

Lesing 
og 
skriving 

Les 20 min i selvvalgt bok. 
Lag en illustrasjon til det 
du leste. 

 Sb. B  
Gjør oppgave 55 a. 
 side 177 
og 57 a, d og e 
 side 179 

HUSK    
 

New 
words 

refused - nekta, unfair - urettferdig, supreme court - høyesterett, equal rights - likestilling, minister - prest, 
speech - tale, lawyer - advokat, elected - valgt 

Ordens
- elever 

Mathias 

Husk  
 

● Ukeplanen på nettet:  www.minskole.no/sandnesfriskole 
●  MAILADRESSE: trygve@apps.sandnes-friskole.no 
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