
UKEPLAN FOR 6. TRINN UKE 51 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag  

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

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

Skoledag 
08:30 – 13:45 

Skoledag  
08:30 – 13:45 

Skoledag  
08:00 – 10.15 

 
Regning i 
kontaktgruppene  
 
 

 

Mat og helse: 6.1 

Engelsk: 6.2 

Naturfag: 6.3 

Samf./ KRLE: 6.4 
 

 

Julegudstjeneste i 
Rødtvet kirke/ 

alternativ samling 
 

    09.30- 12.00 

 

Regning. 

Lekser i regning 

leveres denne 

dagen. 

 

 

Julesamling i 
gymsalen. 
 
 

 
 
Lesing og skriving i 
kontaktgruppene 
 
 
 
 
Slutt 13:45 

 

Mat og helse: 6.3 

Engelsk 6.4 

Naturfag: 6.1 

Samf. / KRLE: 6.2 

 

Slutt 13:45 
 

 

Mat og helse: 6.4 

Engelsk: 6.1 

Naturfag: 6.2 

Samf. / KRLE: 6.3 

6.2 og 6.4  

bytter halvveis.  

Slutt 13.45 

 

 

 

 

Lesing:  

 

6.1 + 6.3 

 

 

 

Slutt 

13.45 

 

K&H 

6.2 + 6.4 

 

 

Slutt 

13.45 

Elevene slutter kl. 
10.15 

 
Vi ønsker alle 

elever og foresatte 
en riktig god jul. 

     
 
 
Slutt 10.15 

 

Ukas mål: 

Sosialt mål:  

Jeg jobber med julebingo. 

Lesing og skriving: 

Jeg kan bruke BISON når jeg skal jobbe med nye tekster. 

Regning:  

Jeg kan regne med målestokk.  

Jeg kan regne med tid.  

 



 

 
Lekser: 

Lesing og skriving:  

Les 20 minutter i stillelesingsboka de hver dag. Bruk leseloggmalen på showbie og fortell om hva du har 

lest. Leseloggen finner du på showbie i klassens lekserom.  

 

 
INFORMASJON TIL HJEMMET:  

Denne uken vil det ikke være andre lekser enn logg og stillelesing. 

På onsdag skal elevene i kirken. De elevene som ikke skal, skal ha et alternativt opplegg på skolen. Dette vil 

vare frem til lunsj.  

Det blir ikke fysak denne uken, men elevene starter klokken 08.00 på fredag. Da skal det være juletregang 

Grunnet flere turer i det siste hvor vi har vært seint hjemme, har vi bestemt at elevene får avspasere den 

siste halvtimen på fredag. 

Første skoledag etter nyttår er 2. januar. Vi ønsker alle elever og foresatte en riktig og jul og et godt nyttår. 

Forrige ukes fokusområder:  

Alle gruppene har vært på teknisk museum. Her var det kurs i koding og alle elevene koste seg veldig. Vi 

fikk både prøvd oss på koding og vært i museumet. Elevene viste seg fra sin beste side.  

Vennlig hilsen:  

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


