
UKEPLAN 6. TRINN, UKE 22 
Ukas gullregel: Vi kommer presis til timen. 

Mandag 28.05 Tirsdag 29.05 Onsdag 30.05 Torsdag 31.05 Fredag 01.06 

08:15-08:30 Baseåpning Fysak: 07:55-08:30 Fysak: 07:55-08:30 Fysak: 07:55-08:30 08:15-08:30 Baseåpning 

Lesing og skriving 

 

Pressekonferanse  

 

6.1 Mat og helse-
eksamen! 

6.2 Engelsk m Hilde 

6.3 KRLE m Eline 

6.4 Naturfag m Ådne 

 

6.1 Engelsk med 

Erlend  

6.2 Mat og helse-

eksamen! 

6.3 Samfunnsfag med 

Eline  

6.4 Engelsk med Hilde 

6.3 Mat og helse – 

eksamen! 

 6.1 Samfunnsfag med 

Eline  

6.2 – KRLE med Erlend  

6. 4 Uteaktivitet med 

Maria og Ådne/Hilde 

AMMERUD 

TALENTIADE!  

 

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

Mattegruppe 6.1 Mat og helse-
eksamen! 

6.3 Engelsk med 
Erlend 

6.2 Naturfag med 
Ådne 

6.4 KRLE med Eline 

 

6.1 KRLE m Erlend  

6.2 Mat og helse-

eksamen! 

6.3 Naturfag med 

Linh/Hilde  

6.4 Samfunnsfag med 

Ådne 

 

 

 

6.1 Uteaktivitet m/ 

Maria og Erlend/Eline  

6.2 Samfunnsfag m 

Ådne  

6.3 Mat og helse-

eksamen! 

6.4 – Praktisk 

norsk/matte med 

Hilde 

Ukeprøve 

6.1: Grammatikk  

6.2: Les/skriv  

6.3: Musikk 

6.4: IKT 

Slutt 13.45  Slutt 13.45 Slutt 13.45 Slutt 13.15 

 Leksehjelp 13.45-14.30  

Fag Mål 

Les/skriv Jeg kan skrive en overbevisende jobbsøknad. 

Jeg kan delta på en pressekonferanse. 

Matematikk Ulike mål i ulike grupper. 

Engelsk I can write and use irregular verbs correctly.  



INFORMASJON 

Vi ønsker alle elevene LYKKE TIL på mat og helse-eksamen!! 😊 Husk å dukke opp hvis dere har booket bord.  

Mandag uke 23 blir litt alternativ som følge av M&H-eksamen for 6.4.  

 

Husk å levere biblioteksbøker. Det er ikke mulig å låne bøker på biblioteket de siste ukene før sommerferien. 

 

Eget skriv er delt ut (fredag 25.05.) om sommeravslutning for 6.-trinn. 

 

 



 

 

LEKSER 

Lesing/skriving 

Skriv ferdig en jobbsøknad. Gjennomgått mandag. Skriv i 

skrivebok, følg malen:  

SØKNADSSKJEMA 

Navn:   

Alder:   

E-post:   

Telefonnummer:   

Tittel på jobben:   

Antall søkere for gruppen:   

Sted i Oslo/Akershus hvor du ønsker å gjennomføre 

aktiviteten (vær gjerne spesifikk): 

  

Beskrivelse av deg selv og aktiviteten:   

Se på kartet side 28 og 29 i Midgard. Skriv en liste over 

landene i Europa og hovedstaden som hører til.   

Ekstra: se på kartet side 30 og 31. Skriv navn på fjell, elver 

og hav, og skriv i hvilke land du finner dem.  

Matematikk 

Ådnesgruppe: Mattehefte + 

kikora 

 

Erlends gruppe: matteark 

 

Elines gruppe: matteark 

 

Hildes gruppe: Radius 

oppgavebok side 56, 78 og 79.  

Engelsk 

Grammatikk-ark. Step 1: oppgave 

14 Step 2: oppgave 12 Step 3: 

oppgave 12 og 14 

Uregelrette verb. Hittil har vi øvd på: 

To be - was/were - been (Å være)             

To begin – began – begun (Å 

begynne)   To bite – bit – bitten (Å 

bite)                     To blow –blew – 

blown (Å blåse)        To break – 

broke – broken (Å ødelegge)                                                 

To Bring – brought – brought (Å 

bringe)                                                          

To build - built - built (Å bygge)            

To burn - burned / burnt - burned / 

burnt (Å brenne/svi)                                  

To buy - bought - bought (Å kjøpe)    

To catch – caught -caught (å fange)        

To choose – chose - chosen (å velge)  

To come – came – come (å komme)                                                      

To cost – cost – cost (Å koste)              

To creep – crept – crept (å krype)       

To cut – cut – cut (Å klippe, kutte)    

To do - did – done (Å gjøre)                

To draw – drew – drawn (Å tegne, å 

trekke) 

Denne uka øver vi på: 

To dream – dreamed/dreamt – 

dreamed/dreamt (å drømme) 

To drink – drank – drunk (å drikke) 

To drive – drove – driven  


