
UKEPLAN FOR 6. TRINN UKE 39 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag  

Morgenåpning  
08:15–08:30 
Skoledag  
08:30 — 13:45 

Morgenåpning 
 08:15 – 08:30 
Skoledag 
08:30 – 13:45 

Fysak  
08:00 - 08:30 
Skoledag 
08:30 – 13:45 

Fysak  
08:00 - 08:30 
Skoledag  
08:00 – 13:00 

Fysak 
08:00 - 08:30 
Skoledag  
08:30 – 13:15 

 
Turdag 
 
Siste tur før leirskole.  
 

 

Mat og helse: 6.1 

Engelsk: 6.2 

Naturfag: 6.3 

Samfunnsfag: 6.4 
 

 

Mat og helse: 6.2 

Engelsk: 6.3 

Naturfag: 6.4 

Samfunnsfag: 6.1 
 

 

Aktivitetsdag hele 

dagen.  

 

 
Krø: 
 
6.1 + 6.3 

 Samf. 

6.2 + 6.4 

 
Turdag 
 
 
 
 
 
 
 
Slutt 13.45 

 

Mat og helse: 6.3 

Engelsk: 6.4 

Naturfag: 6.1 

Samfunnsfag: 6.2 

 

Slutt 13.45 

Leksehjelp  
13:45 – 14:30 

 

 

 

Mat og helse: 6.4 

Engelsk: 6.1 

Naturfag: 6.2 

Samfunnsfag: 6.3 

 

Slutt 13.45 

 

 

Aktivitetsdag hele 

dagen.  

 

 

 

 

 

Slutt 13.00 

OBS OBS tidlig slutt. 

 

 
Skriving / musikk / IKT 

 

 

 

 

 

 

Slutt 13.15 

 

 

 

Ukas mål 

Sosialt mål: 

Jeg bidrar til et positivt språk i basen.  

Lesing: 

Jeg vet hvilke deler en sammensatt tekst kan være satt sammen av. 

Jeg kan bruke alle delene av en sammensatt tekst til å hente ut nyttig informasjon. 

Engelsk: 

I can write a summary in english.  

 

 

 



 



 
Lekser: 

Norsk:  

Les minimum 15 minutter i en valgfri stillelesingsbok hver dag.  

Oppdrag: 

Oppdrag 1: Prøv alle klærne du skal ha med deg på leirskole. 

Oppdrag 2: Gjør kofferten din klar, pass på at alle tingene dine har navn. 

 

Oppdrag 3: Smør din egen matpakke hver dag. 

Få en av foreldrene dine til å sende en skolemelding hvor det står at du har gjennomført oppdragene dine. 

Ukas begreper: 

Fortidslevning En del av noe som er historisk og tatt vare på 

Botanikk Læren om planter 

Flaggskip Den viktigste delen 

Rotløshet Noe som ikke har et fast sted 

Kolossal Stort 

 

 
Annen informasjon:  

6. trinn skal sy gymposer i kunst og håndverk. Alle må derfor ta med seg en gammel tskjorte til skolen som 

de kan bruke til dette.  

Det er turdag på  mandag. Vi går en lang tur som siste forberedelse til leirskole. Kom i passende tøy. Ta 

med nok drikke ( termos er lov), og en vanlig matpakke. Det blir ikke noe bål. Det er fint om elevene øver 

på  å smøre denne turmatpakka selv.  

Torsdag er det aktivitetsdag for hele skolen. Kom i treningstøy. Merk dere også at skolen slutter klokka 

13.00.  

Forrige ukes fokusområder:  

Forrige uke har klassene jobbet en del med skolens septemberkampanje, nemlig positivt språk. Klassene 

hadde en konkurranse hvor det beste slagordet får sjansen til å vinne 500 kr + at slagordet blir printet på 

armbånd som alle elevene på skolen får. Elevene var gode på å komme med mange flotte og positive 

slagord. Vi venter i spenning på hvem vinneren blir.  

Klassene har også gjennomført “timen livet” denne uka. Her har vi etablert noen regler og rutiner for selve 

gjennomføringen av aktiviteten. Vi fikk også snakket en del om poristivt språk og hvordan det påvirker vår 

hverdag, humør og generelle trivsel. Elevene fikk reflektert over viktigheten av å snakke positivt til 

hverande, og snakket litt om hvordan man føler det når man blir møtt med negative kommentarer.  



 

 

Vennlig hilsen:  

Ådne(6.1), Jan (6.2), Mathias (6.3), Ruth(6.4), Kristiane, Maria O, Adele, Eirik, og Linh 


