
 UKEPLAN 

 7.  TRINN 

 UKE 39 

 6.klasse  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 

 08.30- 
 09.30 

 Matte  Musikk  Fellessamling  Norsk  KRL 

 09.45- 
 11.15 

 Norsk  Musikk/ 
 KRL/Samfunn 

 Kunst og 
 håndverk 

 Naturfag  Norsk 

 11.50- 
 12.50 

 Kroppsøving  Naturfag/ 
 Fysisk aktivitet 

 Matte  Matte  Samfunn 

 13.00- 
 14.00 

 Kroppsøving  Klassens time 
 Slutt 13.30 

 Engelsk  Engelsk 

 Ukas elev: Isabella 

 Informasjon til elever og foreldre: 

 Kantine på tirsdag! 

 Fellessamling for hele skolen:  På onsdag i 1.time blir det fellessamling for hele  skolen i møtesalen. 
 Nytt karaktertrekk: Sannferdighet. Ta med penger til Watoto. 

 Kontaktlærer informasjon: 
 dagfrid@apps.sandnes-friskole.no 
 christina@apps.sandnes-friskole.no 

 Kan også bruke Visma appen for å sende 
 meldinger. 
 Husk å registrere fravær på Visma. 

 Månedens bibelvers: 
 “Vær gode mot hverandre, 
 vis barmhjertighet så dere 
 tilgir hverandre, likesom 
 Gud har tilgitt dere i Kristus!” 
 Efeserne 4.32 



 Hjemmearbeid 

 Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 

 Matte  : 
 Multi 7A:  Oppg.1.114 
 og 1.115 s.42.  H-bok 

 Matte  : 
 Multi 7A:  Oppg.1.116 
 og 1.117 s.42  H-bok 

 KRL:  Finnes det katolske 
 kirker i Sandnes eller 
 Stavanger? Finn på 
 nettet. 

 Naturfag  : 
 Les s. 34 og 35 i Refleks 
 og svar muntlig på 
 spørsmålene som 
 Emma stiller nederst på 
 s. 35. 

 Engelsk  : 
 Read:  Page 34 and your 
 role in “Romeo and 
 Juliet” page 36 - 43. 

 Write  : 
 Finish your film review 
 in the Classroom 
 document about the 
 movie “Titanic”. 

 Gloseprøve! 

 KRL  : Velg en av 
 reformatorene på s. 
 108-109. Skriv minst 8 
 faktasetninger om han. 

 Gloser: servant=  tjener,  stage=  scene,  make sure=  forsikre (meg) om,  decide=  bestemme, 
 thoughtful=  tankefull 
 Valgfrie gloser: command=  kommandere,  suspiciously=  mistenksomt,  furious=  rasende 

 Ukens faglige mål: 

 Norsk  Jeg vet hvordan en fortelling er bygd opp. Jeg kan bruke adverb og 
 adjektiv til å variere språket. 

 Matte  Jeg kan multiplisere flersifrede tall med flersifrede tall. 
 Jeg kan dividere flersifrede tall. 

 Sosialt  Jeg kan holde det ryddig rundt meg både på gangen og pulten min. 
 Engelsk  Jeg kan skrive en filmanmeldelse på engelsk. 
 Samf.fag 
 Naturfag  Jeg kan forklare hva energibevaringsloven går ut på og gi et eksempel 

 på en energiovergang. 
 KRL  Jeg kan fortelle om reformasjonen og de tre viktigste reformatorene. 


