
UKEPLAN, 6. TRINN, UKE 36 

Ukas gullregel: Vi tar godt vare på skolen vår. 

Mandag 04.09 Tirsdag  05.09 Onsdag 06.09 Torsdag 07.09 Fredag 08.09 

08:15-08:30 

Baseåpning  

Fysak: 07:55-08:30 Fysak: 07:55-08:30 Fysak: 07:55-08:30 FRI 

 

Lesing og skriving 

M&H 

6.1 

ENG 

6.2 

NAT 

6.3 

KRLE 

6.4 

M&H 

6.3 

ENG 

6.4 

NAT 

6.1 

KRLE 

6.2 

Valgpresentasjon 

 

Vi gjennomfører 
«Barnas valg» 
 
 
 
Regning 

Vi avspaserer 

denne dagen 

grunnet leirskole 

mandag 11. sept. 

(valgdagen)  

 

HUSK: Leirskole 

mandag 11. sept. 

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

 

Regning 

 

M&H 

6.2 

ENG 

6.3 

NAT 

6.4 

KRLE 

6.1 

M&H 

6.4 

ENG 

6.1 

NAT 

6.2 

KRLE 

6.3 

 

 

 

K&H Bibl. og 

norsk 

 

Bibl. og 

norsk 

K&H 

Slutt 13:45 Slutt 13.45 Slutt 13.45 Slutt 13.45  

 

Fag Mål 

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

passord. 

Lesing  Jeg kan forberede og holde en presentasjon om et politisk parti.  

Matematikk Jeg kan bruke hoderegningsstrategier når jeg løser matematikkoppgaver.  

Engelsk Jeg kan skrive en etterlysning.  

 

 

 

 

Leksehjelp 13.45-14.30 



 

LEKSER  

Norsk/samf til torsdag 

Forbered deg godt til 

fremføring av ditt politiske 

parti.  

 

Musikk/IKT til torsdag 

Skriv sangønsker til en 

spilleliste som vi skal ha på 

leirskolen. Logg inn på 

Ammerud sine hjemmesider, 

og send ønskene dine på mail 

til Erlend på 

erlend.rokseth@osloskolen.no  

Leirskole – praktisk lekse 

1. Hver dag: Re opp sengen 

din. 

2. Skift sengetøy 1 gang før 

leirskolen.  

3. Les pakkeliste, pakk klær 

og utstyr til leirskole.  

 

Matematikk til torsdag:  

Gjør oppg. 1.29-1.33 s. 18 og 

19 i Radius 6A. Regn 

oppgavene i den store grønne 

ruteboka.  

English (til torsdag) 

Finish your worksheet with 

crossword from last week. 

Gloser 
Reward - finnerlønn 
Last night – i går kveld 
Fur – pels 
Is wearing – har på seg 
Gone – borte 
Lost - mistet 

Ukas ord 

Demokrati 

Diktatur 

Ytringsfrihet 

Valgkamp 

Statsminister 

Statsråd 

Ordenselever 
6.1 Abrar og Khalid 
6.2 Rehan H. og Ayet 
6.3 Khalid og Allegra 
6.4 Erling og Kevin 

mailto:erlend.rokseth@osloskolen.no


Informasjon 

Vi har jobbet med de forskjellige politiske partiene, og elevene vil få mulighet til å stemme 

gjennom «Barnas valg» fra Redd Barna, torsdag 7. september.  

Leirskole:  

Leirskole nærmer seg. Vi reiser mandag 11 september. Avreise fra skolen er 07:45. Møt opp i god 

tid.  

Det er viktig å sjekke pakkelisten under før vi reiser. Vi håper på fint vær, men det kan være kaldt 

på fjellet i september, så husk varme klær.  

Det vil bli anledning for elevene å handle en gang under leirskolen. Elevene kan ha med seg maks 

150 kr til dette.  

Det er ikke tillatt å ha med egen mobiltelefon på leirskolen. Dette er fordi vi ønsker at leirskolen 

skal være en sosial arena for alle. Vi kommer til å ta kontakt med foresatte om det skulle bli 

nødvendig. Dersom foresatte må komme i kontakt med lærer eller elev, kan Eirik nås på 

91164015. 

 

Vi gleder oss! ☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pakkeliste høst 
• 4 sett undertøy 

• Stillongs (helst uten fot) ulltrøye  

• Skjerf, lue og votter (for ekstra kalde dager)  

• 3 par tynne sokker 

• 2 par ullsokker 

• Langbukse til bruk i fjellet  

• Jakke m. hette 

• Varm genser el. fleece 

• Gummistøvler 

• Regntøy 

• Shorts 

• Lette sko (joggesko eller lign.)  

• Fjellsko er fint hvis du har 

• Håndklær, natt-tøy, toalettsaker, såpe 

• Badedrakt 

• Solkrem, solbriller 

• Termosflaske, drikkeflaske og matboks (NB! Husk å merke med navn)  

• Ryggsekk eller tursekk. Sitteunderlag 

• Arbeidsbok, skrivesaker  

• Sengetøy: Dynetrekk, laken, putevar, evt lakenpose. NB! IKKE sovepose.  

• Kikkert og fotoapparat er lurt å ha med. 

  

Det er lurt å merke klær og utstyr med navn!!  

 

 

 


	Pakkeliste høst

