
 

          

 
UKEPLAN FOR 6.TRINN UKE 22 

       
 

 

 
 

 

Jeg kan være en god venn 

 

 

 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

A B A B A B A B A B 

08.00 Jentegym Norsk Oppmøte på 

skolen 08.30 

Vi sykler på tur til 

Anita i 

Heradsbygda. 

 

Vi sykler sammen 

fra skolen kl. 9 og 

tilbake ca. 13.15. 

 

Husk! Sykkel + 

hjelm, matpakke, 

drikke og klær 

etter vær 

      

08.30 Norsk Gutte-

gym 

Samf 

fag 

K&H Multi helårs-

prøve 

 

Hjemmedag i 

m&h. 

 

 

 

Eget skjema er delt 

ut for denne dagen. 

 

 

09.30 Friminutt Friminutt Friminutt 
09.45 Mattemaraton 

 

Matte 

Forberede til prøve 
Multi helårs-

prøve 

10.45 Spise Spise Spise 

11.15 Storefri Storefri Storefri 

11.45 Engelsk Naturfag Engelsk Naturfag Krle Samf 

fag 
12.45 Naturfag Engelsk Naturfag Engelsk  

 

 

Hjemmearbeid til fredag 

Ukelekse Les minst 15 minutter hver dag!  

Norsk Tema: Bilder i språket. 

- Husk å sende bilder til Ole/Ane fra hjemmedagen + skrive en rapport på teams, 

under oppgaver, fra dagen. Del med lærer. 

(Hva du lagde, hva du gjorde av husarbeid, hvordan det gikk osv.) 

- Ukas ord: uttrykk, sykkelen, koordinatsystem, speiling, forskyvning, illustrasjon.                 

Diktat torsdag! 

Matematikk Tema: Mønster og koordinatsystem. 

Siste innspurt på Mattemaraton mandag og tirsdag, klarer du å gjøre mer enn 20 min hver 

av dagene? 

Engelsk Irregular verbs: get – got – got (gotten) | forgive – forgave – forgiven | forget – forgot – 

forgotten | fly – flew – flown | find – found – found. Verbtest Wednesday! 

INFO  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikk: Jeg kan bruke et koordinatsystem. 

Norsk: Jeg vet når jeg skal bruker å eller og, og når jeg skal bruke da eller når. 

Engelsk: I can describe some of the landmarks in New York City. 
 

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

 

Gi beskjed til kontaktlærer ved fravær før 08.00 – bruk visma! 

Minner om at sykkelen din må være i orden til tirsdag. 

Siste innspurt på Mattemaraton- avsluttes 31.mai! 

 

 Mandag: Jenter gym/gutter gym. Vi deler gymtimen slik at alle får 45 minutter hver. 

 Tirsdag: Skolestart 08.30 i dag. Vi sykler til Anita. Husk klær etter vær, nok drikke og mat. 

 Onsdag: Vi følger timeplanen. 

 Torsdag: Multi helårsprøve før lunsj. Vi følger timeplanen etter lunsj. 

 Fredag: Hjemmedag i m&h 

 

Hilsen alle voksne på 6.trinn! 


