
UKEPLAN 6. TRINN – UKE 13                        
Ukas gullregel: Vi tar godt vare på skolen vår.                                              Tussilago farfara 

                                    

Mandag 27.03 Tirsdag 28.03 Onsdag 29.03 Torsdag 30.03 Fredag 31.03 

Morgenåpning  
08.15 – 08.30 

FYSAK 
08.00-08.30 

FYSAK 
08.00-08.30 

FYSAK 
08.00-08.30 

FYSAK 
08.00-08.30 

 
 
Lesing og skriving 

6.1 Krle 

6.2 Mat &helse  

6.3 Engelsk 

6.4 Naturfag 

6.3 Krle 
6.4 Mat&helse 
6.1 Engelsk 
6.2 Naturfag 

Mestringsgrupper i 
matematikk. 
 

6.2 / 6.3 Samfunnsfag 
6.1/ 6.4 Gym 

 

Spising / storefri  
10.55-11.15 / 11.45 

Spising / storefri  
10.55-11.15 / 11.45 

Spising / storefri  
10.55-11.15 / 11.45 

Spising / storefri 
 10.55-11.15 / 11.45 

Spising / storefri  
10.55-11.15 / 11.45 

 
6.3 / 6.4 Matematikk  
6.1 / 6.2 Musikk 
 
 

6.2 Engelsk 
6.3 Naturfag 
6.4 Krle  
6.1 Mat&helse 

6.4 engelsk 
6.1 Naturfag 
6.2 Krle 
6.3 Mat&helse 
 
 

6.1 / 6.4 K&H  
6.2 / 6.3 Norsk 
  
 

Ukeprøve  

 

Lesing og skriving 

   
IKT: 6.1 

Slutt 13.45 Slutt 13.45 Slutt 13.45 Slutt 13.45 Slutt 13.15 

 Leksehjelp til 14.45 
 

Leksehjelp til 14.30   

 
Fag 

 
Mål 

Lesing/skriving  Jeg vet hva et personlig pronomen er og kan de ulike formene både på engelsk og norsk. 

Matematikk 
 

Du får målet i din matematikkgruppe.  
Jeg kan fortelle noen hjemme hva målet i matematikk er. 

Engelsk Jeg kan lese og svare på spørsmål til en tekst. 

Samfunnsfag Jeg kan gi eksempler på land i øst-, vest- og sør-Europa. 

 
 
 
 

Informasjon til hjemmet: 
Dersom det ikke er absolutt nødvendig, ser vi helst at barnet ditt ikke tar med seg mobilen på skolen. 

Vi mener at mobiltelefoner og andre verdier helst skal være hjemme. 
Gå igjennom ukeplanen med barnet ditt i løpet av uken. 

Ta med biblioteksboka til skolen hver dag. 
 

http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/ 
 

 
Hilsen Eva-Pia, Linh, Lars, Jan Fredrik, Kristian og Jørgen. 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/


 

LEKSER  
 

Hvordan skal du organisere tiden din? Å organisere tiden er noe som må læres. Vi anbefaler dette forslaget, der du får gjort alle 
leksene på ca. en halvtime hver dag. 

 

Mandag 
 
Les minst 10 sider i 
biblioteksboken. 
 
5 minutter 
forberedelse, 
Les ukeplanen, glosene, 
få oversikt over hvilke 
fag du har de enkelte 
ukedagene, pluss lekser 
og mål. 
 
20 minutter 
Matematikk 
Les målet. Arbeid og 
gjør oppgavene i 20 
min. 
 
Pakk sekken din. 
 

Tirsdag 
 
Les minst 10 sider i 
biblioteksboken. 
 
5 minutter Engelsk. 
Øv glosene ved å lese dem 
om og om igjen, i 5 
minutter. Sett nedtelling i 5 
minutter på klokka. 
 
20 minutter Matematikk 
Hvis du er ferdig: Gå inn på 
Youtube og søk på omvendt 
undervisning. Der er det 
flere interessante 
mattefilmer som forklarer. 
 
Pakk sekken din. 
 
 
 

Onsdag 
 
Les minst 10 sider i 
biblioteksboken. 
 
30 minutter Engelsk 
Ta frem det du trenger. Les 
leksa og gjør 
skriveoppgavene. 
Øv gloser, slik: Les dem 
høyt 3-4 ganger. Når du er 
ferdig: skriv glosene i en 
liste 3 ganger. Til slutt les 
dem høyt igjen. (Å øve er 
en kunst.) 
 
Pakk sekken din. 
 

Torsdag 
 
 
30 minutter Norsk 
Les igjennom målet 
først. 
 
Når ferdig: Pakk sekken 
din godt, sørg for at du 
har alt du trenger i 
pennalet, og bøkene til 
fagene du skal ha i 
morgen. 
 
Pakk sekken din. 
 

Fredag 
 

 
Regning 
 
 
Du får lekse i din 
mattegruppe. 
 
Elevene i Lars og 
Jan sin gruppe har 
lekse torsdag-
torsdag.  
 
 
Foreldre bes skrive 
under på leksen. 
Dette fordi Lars vil 
at elevene skal 
forklare hva de har 
lært. 

 
Lesing/skriving 
 
Språkboka s. 42 – 45. Les om personlig 
pronomen, og jobb skriftlig med oppgavene;  
Oppgave 3a s. 45 og 7a og b s. 48. Du kan velge 
å gjøre oppgaven digitalt og dele den med din 
lærer.    
Da må du også huske å markere pronomenene  
med grønn markering 
 
 

 
Engelsk 

 
Leselekse: Se under ukeplanen.  
Teksten Val`s garden 
Nivå 1: uthevet gult 
Nivå 2: hele teksten 
Skrivelekse: 
Nivå 1:  Svare på spørsmål 1-2 
Nivå 2: Svare på alle spørsmålene 
 
HUSK Å SKRIVE SVARSETNINGENE NÅR 
DU SVARER PÅ SPØRSMÅLENE 
 
INGEN GLOSER DENNE UKA. ØV GODT 
PÅ KOPIARKET OM PRONOMEN OG DE 
STERKE VERBENE SOM BLE SKREVET 
NED I TIMEN. 
DET BLIR PRØVE OM PRONOMEN OG 
STERKE VERB I TIMEN 
 
 
 
 

  
  

  

  



  
  

  
 

 

TRINNKONTAKTER 6.TRINN: 

6.1 Lucas:  Nicolas   92 45 11 80 nicolas_robertson@hotmail.com 

6.2 Edgar:  Camilla  95 25 73 95 cneiden@hotmail.no 

6.3 Miriam: Ingjerd (FAU) 92 41 02 05 ingjerd.ramsfjell@hotmail.com 

6.3 Mona:  Kaltun Abdi  98 10 08 71 kahaa022@osloskolen.no 

6.3 Oliver:  Marianne  92 67 12 11 mariaolse@yahoo.no 

6.4 Eirild: Astrid  (FAU) 47 64 24 69 wergeland.biem@gmail.com 

6.4 Konrad:  Joakim 46 78 07 34 joakim.froystein@gmail.com 

 

Val's Garden 

I am new to the city. I do not know anyone. But an old woman lives next door. Her name is Val. 

She gives me a big box of vegetables. 

  

She grows them in a garden by the sidewalk. There are carrots, tomatoes, beans, and peas. They 

are the best vegetables I ever ate. Val lives alone, too. But she seems happy in her garden. She 

loves plants. Sometimes, I can hear her talking to them. Maybe that is why they grow so big.  

  

One day, I stop seeing Val in the garden. I see people take many boxes from her home. Weeds 

grow in her garden. The dirt is dry. The plants look sad. Val must have passed on. 

  

So I pull the weeds. I water the garden. I even talk to the plants. 

  

Then a family moves next door. They are new to the city. They do not know anyone. And I give 

them a big box of vegetables from Val’s garden. 

Spørsmål til teksten. Svar i lekseboka di. Husk å skrive svarsetningene 

1 

How long has the writer of the story lived in the city? 

A.    A very long time. 

B.    Not very long. 

C.    Ten years. 

D.    She was born in the city. 
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2. 

What kind of vegetable did Val NOT grow? 

E.    Tomatoes 

F.    Carrots 

G.    Corn 

H.    Beans and peas 

3. 

What happened after the writer of the story stopped seeing Val in her garden? 

I.   No one watered the garden. 

J.   People took many boxes from Val's house. 

K.   Other neighbors took care of the garden. 

L.   Val's house stayed empty. 

4. 

Why was the new family lucky? 

M.   They moved into a good neighborhood. 

N.   The had lots of friends in town. 

O.   They were lucky because the writer of the story took care of Val's garden even after she died. 

P.   They had good jobs 

 

 

 


