
 

          

 
UKEPLAN FOR 6.TRINN UKE 3  

 
 

 

 
 

  

Vi tar hensyn til hverandre og respekterer at vi er ulike. 

 

 

 

 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

A B A B A B A B A B 

08.00 Gym Norsk Norsk Gym       

08.30 Gym Norsk Norsk Gym Samf 

fag 

K&H 3-deling 

M&H/No/Ma 

3-deling 

M&H/No/Ma 
09.30 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 
09.45 K&H Samf 

fag 

Samf 

fag 

Krle Matte Matte 3-deling 

M&H/No/Ma 

3-deling 

M&H/No/Ma 

10.45 Spise Vi går til Pers plass 

Ta med vedkubbe, 

grillmat, drikke, 

sitteplate og klær 

etter vær! 

Akebrett/matte kan 

tas med. 

Spise Spise Spise 

11.15 Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.45 Naturfag Engelsk Naturfag Eng Krle Samf 

fag 

 3-deling 

M&H/NO/Ma 
12.45

-

13.45 

Engelsk Naturfag Eng 

 

Naturfag 

 

 

Hjemmearbeid til fredag 

Ukelekse Les minst 15 minutter hver dag!  

Norsk Tema: Fra bok til film 

Ukas ord: Filmmanus, lydeffekt, manusforfatter, bildeperspektiv, adverb.  

Diktat torsdag! 

Matematikk Tema: Omkrets, areal og volum. 

Vi jobber med et arbeidshefte med omkrets og areal på onsdag. Gjør ferdig heftet 

hjemme om du ikke blir ferdig.  

Engelsk Tongue twisters: science, false, famous, sticks, certain, six   Diktat torsdag! 

INFO  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikk: Jeg kan finne omkrets av en figur ved å regne med hele- og desimaltall. 

Norsk: Jeg kan fortelle om virkemidler i film som bilde, musikk og lyd. 

Engelsk: Jeg kan fortelle om blogg, journaler og dagbøker på engelsk. 
 

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

 

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

- Husk forkle til m&h-timene og HÅRSTRIKK dere med langt hår. Vi lager arme riddere.  

NB! Vi ønsker å få oversikt over hvem som har skiutstyr. Vi har lyst til å ta en skitur i vinter. Vi må 

få beskjed av dere som ikke har utstyr og evt. trenger hjelp av oss til å låne. 

Den nye «I ditt liv verdien» vi skal jobbe med fremover er «å respektere». Snakk om begrepet hjemme. 

Hva mener du at å respektere betyr? Hvordan viser vi at vi respekterer andre? 

 Mandag: 6A har gym. Husk gymtøy, innesko og håndkle. 

 Tirsdag: 6B har gym. Husk gymtøy, innesko og håndkle. Trinnet spiser lunsj på Pers plass og blir 

der ut dagen. Elevene kan dra rett hjem derfra. Se i timeplanen for mer info! 

 Onsdag: Vi følger timeplanen. 

 Torsdag: Pizza har m&h (taco og pizza bytter dag fra denne uken fast) 

 Fredag: Lasagne har m&h før lunsj og Taco har m&h etter lunsj. (taco og pizza bytter dag fra 

denne uken fast) 

 

Hilsen alle voksne på 6.trinn! 


