
UKEPLAN, 6. TRINN, UKE 46 
Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste.  

Mandag 13.11. Tirsdag 14.11. Onsdag 15.11. Torsdag 16.11. Fredag 17.11. 

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 

6.1: lesing og 

skriving skriv 

6.2: lesing og 

skriving skriv 

6.3: IKT-prøve 

6.4: IKT-prøve 

6.1: Mat og helse 

6.2: Musikk fra 70-tallet 

(Hilde) 

6.3: Kultur fra 70-tallet (Ådne) 

6.4: Verdensnyheter fra 70-

tallet (Eline) 

6.1: Kultur fra 70-tallet (Ådne) 

6.2: Litteratur fra 70-tallet 

(Erlend) 

6.3: Mat og helse 

6.4: Musikk fra 70-tallet (Hilde) 

 

Matematikk 

 

 

RUSKEN før spising 

 

Gym: 6.3 og 6.4 

(Dette er riktig, 

fordi 

aktivitetsdagen 

forrige uke teller  

som gym ;) ) 

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

 

Matematikk 

6.1: Verdensnyheter fra 70-

tallet (Eline) 

6.2: Mat og helse 

6.3: Litteratur fra 70-tallet 

(Erlend)  

6.4: Kultur fra 70-tallet (Ådne) 

 

Leksetid: 13:45-14:30 

6.1: Litteratur fra 70-tallet 

(Erlend) 

6.2: Kultur fra 70-tallet (Ådne) 

6.3: Verdensnyheter fra 70-

tallet (Eline) 

6.4: Mat og helse 

 

K&H Bibl. og 

norsk 

 

6.1: Musikk 

6.2: IKT 

6.3 Gram 

6:4 Les og skriv 

Bibl. og 

norsk 

K&H 

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

 

Fag Mål 

TEMA Jeg kan fortelle litt om kulturen på 70-tallet. 

Lesing/ 
samfunnsfag 

Jeg kan samtale om hvem som påvirker meg til å bli den jeg er.  

Matematikk Jeg kan regne med positive og negative tall.  

Jeg kan multiplisere flersifrede tall. 

Engelsk I know the lyrics of "Sir Duke" by Stevie Wonder. 

 

 

 



LEKSER 
Leselekse til torsdag 

Nivå 1:  
Les artikkelen fra 
Aftenposten Junior og svar 
på oppgave 2-4 
 
Nivå 2:  
Les artikkelen fra 
Aftenposten Junior og svar 
på oppgave 1-5 på baksiden 
av arket. 
 
Nivå 3:  
Les artikkelen fra 
Aftenposten Junior og svar 
på oppgavene på baksiden 
av arket. 
 

Matematikk til torsdag 

 

Hildes mestringsgruppe:  

Løs multiplikasjonsoppgavene på utdelt 

ark i stor grønn bok. Husk å sette opp 

tallene riktig. Se gjerne på eksemplene 

eller videosnutten på youtube.  

 

Elines mestringsgruppe:  

Oppgavehefte 

 

Ådnes mestringsgrupper: 

Oppgavehefte 

 

Erlends mattegruppe: 

Oppgaveark. Skriv oppgavene i stor 

kladdebok. Lekse til TORSDAG.                   

(6 av 11 leverte lekse forrige uke... 😖 )  

                    

Engelsk til fredag 
 
Gloser:                                                                                                           
Language – språk  
Equal – lik 
Opportunity – mulighet 
Allow – tillate  
Record – her: plate  
 
Homework: 
Step 1: Translate 1st verse of «Sir 
Duke» to Norwegian. Use your best 
handwriting and write in your English 
book. 
Step 2: Translate the two first verses 
of “Sir Duke”. Use your best 
handwriting and write in your English 
book.  
Step 3: Translate the three first verses 
of “Sir Duke”. Use your best 
handwriting and write in your English 
book.  

Ukas begrep: 
Taushetsplikt – At man ikke har 
lov til å fortelle videre noe som 
er sagt til deg. 
 
Konsekvens – det som skjer 
som følge av noe du har sagt 
eller gjort.  
 
Yrkesgruppe – det noen jobber 
som. Lærere, tannleger, 
snekkere er eksempler på ulike 
yrkesgrupper. 



Informasjon: 

I år feirer Ammerud skole 50 år. Elevene skal også denne uka jobbe med jubileet. 6. trinn har fått tildelt 1970-tallet 

som tema, og vil frem til torsdag 16.11 jobbe med verdenshendelser, kultur, litteratur og musikk på 70-tallet.  

Torsdag 16.11 blir det ÅPEN KVELD frå 17-19 på Ammerud skole hvor elever og foresatte får mulighet til å se på 

utstillinger som trinnene har jobbet med. Fra kl. 18 blir det også en matfestival i gymsalen med mat fra forskjellige 

land i verden.  Vi trenger foreldre som kan bidra med en rett, og foreldre som kan bidra som vakter/ryddehjelp 

under åpen kveld. Elevene har fått infoskriv om dette. Håper vi møter mange av dere på åpen kveld ☺  

Det blir IKT-prøve for 6.3 og 6.4 på mandag 13. november. Linh har sendt en epost til alle elevene, så sjekk mailen 

din med link med oppgaver til forberedelse til prøven.  

Dere har fått noen lapper som ranselpost. Vi minner igjen om trinnkontaktene: 

Trinnkontakter for 6.trinn er: 

6.1  -  Malou Clemmensen  (My) -  40321311         myoguna@gmail.com 

6.1 - Erik Morset                  (Mina) -  97131385         erik@fatal.no 

6.2 - Sigrunn Toril                 (Nikolai) - 95 21 81 74, sigrunnt@online.no 

6.2 - May Anita Belseth          (Daniel B.)   -  46895279 

6.3  - Neha Chopra-Sisti   (Allegra)    -  47022293   mikineha@hotmail.com 

6.3 - Elin Rø  (Agnes)                         -  97071427  elinroe@gmail.com 

6.4 - Hilde Beathe-Hansen  (Ronja) - 40173367  bea-80@hotmail.com 

6.4 - Rutchi Mathur  (Dev)                - 94281067 ruchi.mathur@osloskolen.no 

Viser til SMS om bursdagsfeiring. Ammerudklubben er også behjelpelig med å låne ut rom for bursdagsfeiring.  

Sir Duke 

Music is a world within itself 

With a language we all understand 

With an equal opportunity 

For all to sing, dance and clap their hands 

 

But just because a record has a groove 

Don't make it in the groove 

But you can tell right away at letter A 

When the people start to move 

They can feel it all over 

They can feel it all over people 

They can feel it all over 

They can feel it all over people 

Music knows it is and always will 

Be one of the things that life just won't quit 

But here are some of music's pioneers 

That time will not allow us to forget 
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For there's Basie, Miller, Sachmo 

And the king of all Sir Duke 

And with a voice like Ella's ringing out 

There's no way the band can lose 

You can feel it all over 

You can feel it all over people 

You can feel it all over 

You can feel it all over people 

You can feel it all over 

You can feel it all over people 

You can feel it all over 

You can feel it all over people 

You can feel it all over 

You can feel it all over people 

You can feel it all over 

You can feel it all over people 

You can feel it all over 

You can feel it all over people 

You can feel it all over 

I can feel it all over-all over now people 

Can't you feel it all over 

Come on let's feel it all over people 

You can feel it all over 

Everybody-all over people 

Låtskriver: Stevie Wonder 

 


