
UKEPLAN 6. TRINN UKE 38 

Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre. 

Mandag 18.09. Tirsdag 19.09. Onsdag 20.09. Torsdag 21.09. Fredag 22.09. 

08:15-08:30 
Baseåpning 

Fysak: 07:55-08:30 Fysak: 07:55-08:30 Fysak: 07:55-08:30 08:15-08:30 Baseåpning 

 

Lesing og skriving 
knyttet til leirskolen 

 

6.1    Mat og Helse    

6.2    Engelsk 

6.3    Naturfag 

6.4    KRLE 

 

6.3    Mat og Helse    

6.4    Engelsk 

6.1    Naturfag 

6.2    KRLE 

 

Regning 

GYM 

6.1 og 6.2 

 

SAMF 

6.3 og 6.4 

Spising og storefri Spising og storefri Spising og storefri Spising og storefri Spising og storefri 

 

Regning  

 

6.2    Mat og Helse    

6.3    Engelsk 

6.4    Naturfag 

6.1    KRLE 

 

6.4    Mat og Helse    

6.1    Engelsk 

6.2    Naturfag 

6.3    KRLE 

K&H 

6.1 og 6.2 

Bibl. og 
norsk 

6.3 og 6.4 

Blime – dansen og samling i 
gymsalen 

 

 

 

Bibl. og 
norsk 

6.1 og 6.2 

K&H 

6.3 og 6.4 

Slutt 13:45 Slutt 13.45 Slutt 13.45 Slutt 13.45 Slutt 13.15 

 

 

Fag Mål 

IKT Jeg kan lage en mappe og flytte dokumenter i Onedrive. Jeg husker mitt eget brukernavn og 
passord.  

Skriving Jeg kan skrive en kort dagbok-tekst med ryddig avsnittsinndeling og ryddig struktur.  

Matematikk Jeg kan dele opp et multiplikasjonstykke. 12 × 5 = 10 × 5 + 2 × 5. 

Engelsk I can produce a weather forecast. 

 

 

 

 

 

 



LEKSER  
Norsk 

Skriv en kort dagbok fra hver dag 
i leirskoleoppholdet. Følg 
kriteriene gjennomgått på 
mandag: 

• Ryddig avsnittsinndeling 

• Overskrifter 

• Ryddig struktur 

Matematikk 

Oppgaveark deles ut på mandag. 
Skriv i regneboka.  

Engelsk 

Glossary: 

Weather forecast – værmelding 

Haze - tåke 

Clouds – skyer 

Degrees – grader 

Showers – regnskyll 

An accident – en ulykke 

Step 1:  Read p. 18 -19 in Stairs TB and 
answer the «Activity”-questions on p.19 in 
your writing book. 

Step 2:  Read p. 20-21 in Stairs TB and 
answer the «Activity”-questions on p.21 in 
your writing book. 

Step 3: Read p. 24-25 in Stairs TB and 
answer the «Activity”-questions on p.25 in 
your writing book. 

Informasjon 

Tusen takk for en fantastisk tur på leirskole! Vi voksne er veldig fornøyde med hvordan elevene har vist mot, tatt 
ansvar og vært positive og hjelpsomme. Vi har også fått skryt fra de lærere og personale ved leirskolen. Vi skal jobbe 
mer med minnene fra leirskolen denne uka. Elevene har vokst på mange områder og det er veldig stas å få ta del i 
det på nært hold.  

Snart er det høstferie. Elevene har fått utdelt to brosjyrer om tilbud de kan melde seg på. (Det finnes muligheter for 
å slippe betaling hvis det står i veien for at barnet skal kunne delta. Ta kontakt med kontaktlærer så finner vi en 
løsning. Minner også om at Lillomarka og Nordmarka er gratis og åpen «24/7» ☺  

Denne uka er den nasjonale Blime-uka. NRK står for innholdet og dette er en satsning for å fremme vennskap. 
Fredag er det samling i basen med blime-dansen. Da danser barn på skoler over hele Norge årets BlimE-dans 
sammen. Gå inn på http://nrksuper.no/super/blog/gled-deg-til-blime-uka/ for å lese mer om blime-uka og for å 
lære dansen.  

Det er fortsatt noen lapper som mangler her og der. Fint om disse kommer på plass snart.  

 

 

 

 

 

 

 

http://nrksuper.no/super/blog/gled-deg-til-blime-uka/


 


