
UKEPLAN FOR 6. TRINN UKE 45 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag  

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

Leksehjelp 
 08:15 – 08:30 
Skoledag 
08:30 – 12.30 

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

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

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

 
 Lesing og skriving 
 
+  

 
DU STORE VERDEN 

 

Mat og helse: 6.1 

Du store verden: 
6.2 

Du store verden: 
6.3 

Du store verden: 
6.4 

 

 

Mat og helse: 6.2 

Du store verden: 
6.3 

Du store verden: 
6.4 

Du store verden: 
6.1 

 

 

Regning. 

Lekser i regning 

leveres denne 

dagen. 

 

 

Krø: 
 
6.1 + 6.3 

 Samf. 

6.2 + 6.4 

 
 
Regning 
 
+  
 
DU STORE VERDEN 

 

Mat og helse: 6.3 

Du store verden: 6.4 

Du store verden: 6.1 

Du store verden: 6.2 

 

Slutt 12.30 

NB! Slutter tidlig pga. 
Kurs for lærerne. 

 

Mat og helse: 6.4 

Du store verden: 
6.1 

Du store verden: 
6.2 

Du store verden: 
6.3 

 

Slutt 13.45 

 

 

Lesing:  

 

6.1 + 6.3 

 

 

 

Slutt 

13.45 

 

K&H 

6.2 + 6.4 

 

 

Slutt 

13.45 

 
Skriving / musikk / 

IKT 

 

Ukeprøve 

 

 

 

Slutt 13.15 

 

Ukas mål: 

Sosialt mål:  

Jeg er en god samarbeidspartner.  

Du store verden:  

Jeg forbereder meg godt til filming. 

Jeg bidrar på en positiv måte når gruppa filmer sin del til du store verden. 

Regning:  

Jeg kan navngi en cellereferanse i Excel. 

Engelsk: 

I can be a good teammate 

 

 



 



 
Lekser: 

Lesing og skriving:  

Gå inn på askiraski.no arbeid i minst 30 minutter. 

Les i stillelesingsboka di minst 15 minutter hver dag. 

Regning:  

Arbeid minimum 30 minutter på multi smart øving. 

Ukas gloser: 

 

 

 
Annen informasjon:  

Tirsdag slutter elevene klokka 12.30 pga. at lærerne er på kurs.  Denne tiden taes igjen på den åpne 

kvelden til du store verden.  

Denne uka starter vi filming til du store verden. Vi minner om den åpne kvelden torsdag 14. Håper mange 

kommer å besøker skolen på kvelden. På grunn av disse prosjektukene kan det også være at vi må 

forandre litt på timeplanen underveis. Dette for å komme i mål med prosjektene.  

Det er tidvis mange barn fra trinnet som henger i skolegården etter skolen er ferdig. Skolen er i bruk av 

AKS frem til klokka 17.00. De eldre barna skal derfor ikke være på skolen eller i skolegården etter at skolen 

er ferdig. Det er fint om man tar en prat med barnet sitt om dette.  

Skolelaget tapte 3-2 mot Karlsrud skole i skolelagscupen. Det var et surt tap hvor gutta våre hadde fortjent 

bedre. Men med samme innsats, innstilling og guts til neste år blir det veldig bra. Vi møtte jo tross alt 

elever som er et år eldre. 

 

Forrige ukes fokusområder:  

På skolen i november og desember skal det være fokus på vennskap. På 6. trinn har vi allerde startet å 

snakke om dette temaet. Vi samles og diskuterer hva en god venn er, hvordan kan man være en god venn, 

hvordan kan man være en god klassekamerat og er egentlig det det samme? Kan være fint å prate om 

dette temaet hjemme også.  

Ellers har de forskjellige gruppene gjort litt forskjellig med tanke på utdeling av hemmelig venn, skrevet i 

loggbøker og bruk av gullboksen.  Det har vært fokus på at man skal være gode med hverandre og å være 

en god samarbeidspartner. Dette blir ekstra viktig nå i prosjektene som kommer.  

Vennlig hilsen:  

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



 


