
 

Ukeplan for 6. trinn uke 1 og 2  

Fag/tema Mål  

Norsk 
 

 Jeg kan skille mellom påstand og argument 
 Jeg kan argumentere for og mot en sak 
 Jeg kan skille mellom saklig og usaklig argumentasjon 

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, lese og forstå utdrag fra dagbøker på engelsk  
 Jeg kan lage en pp og ha minipresentasjon om en historisk person 
 Jeg kan bruke did i spørsmål 

Naturfag  Hvordan virker magneter? Krefter, hva er det? 

Samfunnsfag Fullføre prosjektet, framføring. 

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

Verdier Være ansvarlig:  

Jeg tør å være ærlig. 

 

Timeplan uke 1 

Tid Mandag 3.1 Tirsdag 4.1 Onsdag 5.1 Torsdag 6.1 Fredag 7.1 

 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 norsk 
09.30-09.45 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   
10.45-11.35 Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt  
11.35-12.35 engelsk krle krle engelsk matte samf samf matte   
12.35-12.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  
12.45-13.30 kr.øv lekser musikk krle samf musikk musikk samf   
13.30-14.15 kr.øv fysak lekser musikk       

 

Lekser uke 1 

Fag Spor 1 Spor 2 Spor 3 

Norsk 
 

Lytt/les teksten Prøven (tildelt i Skolestudio).  
Tenk gjennom hva som skjer i fortellingen. Vi jobber med oppgaver til teksten på fredag. 

Matematikk 

Ark om omkrets og areal 
 

Engelsk Happy new year  
Fold a mini-book  How to Make a Quick and Easy 8 Page Mini-Book From One Piece of Paper - 
YouTube   
Title page: My New Year Wishes. Write one wish on each page, and 
decorate. Use your nicest handwriting.  
Alle the books will be hung up on the wall.  

 
 

  

 

Uteskole kl 

10 -14 

 

FORTSATT 

JULEFERIE! 

https://www.youtube.com/watch?v=21qi9ZcQVto
https://www.youtube.com/watch?v=21qi9ZcQVto


 

Uke 2 

Tid Mandag 10.1 Tirsdag 11.1 Onsdag 12.1 Torsdag 13.1 Fredag 14.1 

 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 2 

Fag Spor 1 Spor 2 Spor 3 

Norsk 
 

 Lytt/les Master of sleep  (tildelt i skolestudio). 
Alle spor: svar på oppg. 8 og 9. 

Matematikk  
MSØ minimum 30 minutter 
 

Engelsk  
Prepare a mini-talk about a famous person who is no longer alive. Use pp and the golden hand.  

 

Info: 

 Vi håper alle har hatt en deilig juleferie! 
 Vi er fremdeles på gult nivå uke 1 og 2. 
 Fredag 7.januar har vi første økta på skolen. Resten av dagen er vi ute. Det kommer mer informasjon over 

jul med detaljene for turen. 
 Husk å ta med forkle og hårstrikk til timene i mat & helse. 
 NB Alle skriftlige lekser skal leveres torsdag. 
 Kroppsøving/svømming uke 2: Rød jenter har svømming; 6A mandag og 6B fredag. Melding om innholdet i 

gymtimer blir sendt på Visma. Vi ser an vær og føreforhold for uteaktiviteter. 
 

 

Beskjeder til lærer sendes gjennom appen «visma min skole» 

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

 

 Vinterhilsen fra alle de voksne på 6.trinn 

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

