
 

Ukeplan for 6. trinn uke 3 og 4  

Fag/tema Mål  

Norsk 
 

 Jeg kan finne argumenter for og mot en sak 
 Jeg kan delta i en diskusjon. 
 Jeg kan finne verbal og subjekt i en tekst 
 Jeg kan skrive en argumenterende tekst 

Matematikk  Jeg kan finne areal og omkrets i praktiske situasjoner 
 Jeg kan beregne overflaten til prismer og pyramider 
 Jeg kan beregne volum av prismer 

Engelsk 
 

 Jeg kan lytte til, forstå og bruke ord og uttrykk knyttet til framkomstmidler 
 Jeg kan bruke adjektiv til å beskrive ulike kjøretøy 
 Jeg kan bruke setningsstrukturen I have travelled by… 

Naturfag  Hvordan virker magneter? Krefter, hva er det? 

Samfunnsfag Vi starter med nytt tema: Samer 

Krle Religioner og livssyn i Norge; Hinduisme og Hjerterom/mitt valg 

Verdier Være ansvarlig:  

Å respektere andre 

 

Timeplan uke 3 

Tid Mandag 17.1 Tirsdag 18.1 Onsdag 19.1 Torsdag 20.1 Fredag 21.1 

 A B A B A B A B A B 
08.30-09.30 norsk matte nat.fag norsk M&H no K&h ma K&h ma M&H no norsk engelsk 
09.30-09.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 
09.45-10.45 matte norsk  norsk nat.fag M&H eng ma K&h ma K&h M&H eng Nat.fag norsk 
10.45-11.35 Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt 
11.35-12.35 engelsk krle krle engelsk matte samf samf matte engelsk Nat.fag 
12.35-12.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  
12.45-13.30 kr.øv lekser musikk krle samf musikk musikk samf krle Kr.øv 
13.30-14.15 kr.øv fysak lekser musikk     fysak Kr.øv 

 

Lekser uke 3 

Fag Spor 1 Spor 2 Spor 3 

Norsk 
 

Se oppgave tildelt i skolestudio. NB Les godt hva du skal gjøre først! 

Matematikk 

Oppgaver i skolestudio – Multi: Kapittel 4 Omkrets, areal og volum - deltema 3: Overflate 
 

Fra økt 1: 4.59 b, c og d. 
4.60 a og b 

 
 

Fra økt 2: 4.62 
Fra økt 3: 4.65 b, c og d og 4.67 

 

Fra økt 2: 4.61 
Fra økt 3: 4.66, 4.69 b og 
4.70 

 

Engelsk My brother is SO annoying!  
Øv å lese teksten, les for en voksen til slutt. 
Gjør oppgavene til teksten. 

Mr Stink 
Øv å lese teksten, les for en 
voksen til slutt. 
Gjør oppgavene til teksten. 
 

 



 

Uke 4 

Tid Mandag 24.1 Tirsdag 25.1 Onsdag 26.1 Torsdag 27.1 Fredag 28.1 

 A B A B A B A B A B 
08.30-09.30 norsk matte nat.fag norsk M&H no K&h ma K&h ma M&H no norsk engelsk 
09.30-09.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 
09.45-10.45 matte norsk  norsk nat.fag M&H eng ma K&h ma K&h M&H eng nat.fag norsk 
10.45-11.35 Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt 
11.35-12.35 engelsk krle krle engelsk matte samf samf matte engelsk nat.fag 
12.35-12.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 
12.45-13.30 kr.øv lekser musikk krle samf musikk musikk samf krle kr.øv 
13.30-14.15 kr.øv fysak lekser musikk     fysak kr.øv 

 

Lekser uke 4 

Fag Spor 1 Spor 2 Spor 3 

Norsk 
 

Gjør ferdig skriverammen med 
argumenter. 
Hver dag: Les aviser i minst 15 
minutter og snakk om minst 
en av nyhetssakene med 
familien din. Du kan lese 
aviser på nett eller papir. 
 

Skriv ferdig den argumenterende teksten din i OneNote. 
Hver dag: Les aviser i minst 15 minutter og snakk om minst en 
av nyhetssakene med familien din. Du kan lese aviser på nett 
eller papir. 
 

Matematikk  
MSØ minimum 30 minutter 

 

Engelsk In skolestudio - Explore: Cars and vehicles – How to get from A to B 
 

Hør på tekstene om log boats, 
skateboards og cars. Velg en 
tekst du leser ekstra godt på 
og les for en voksen. 
 

Listen and read the textes about trucks and lorries, trains of 
today, bicycles and ferries. Les høyt for en voksen. 
 
Do the task about eco-friendly vehicles. 
 

Se i engelskkanalen på Teams for øveord og setninger. Diktat på torsdag. 
 

 

Info: 

 Fredag 28.januar er det plandag, og fri for elevene. 
 Hege er sykmeldt fremover. Simon fungerer som kontaktlærer så lenge. 
 Husk å ta med forkle og hårstrikk til timene i mat & helse. 
 NB Alle skriftlige lekser skal leveres torsdag. 
 Kroppsøving/svømming uke 3 og 4: Det blir miniski i kroppsøvingstimene uke 3. Husk uteklær og vintersko. 

Ingen dusjing på skolen. Innholdet i uke 4 blir det sendt visma om senere. 
 Svømming uke 3: Mandag 6A blå jenter. Fredag 6B blå jenter 
 Svømming uke 4: Mandag 6A blå jenter. 
 Har du en eller to magneter hjemme som du kan ta med på skolen tirsdag 18.januar? 
 
 

Beskjeder til lærer sendes gjennom appen «visma min skole» 

Skolens nettside: https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/ 

 

Plandag 

Fri for elevene 

https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/


 

 Vinterhilsen fra alle de voksne på 6.trinn 


