
          

Ukeplan for 6. trinn uke 39 

Dette jobber vi med denne uken: 

Norsk Lage og framføre en muntlig presentasjon. Huske det man leser - nøkkelord. 

Matte Multiplikasjon med flersifrede tall og deling. 

Engelsk Can you believe it? (lesetekst). Use adjectives to describe animals. Making memes. 

Sosialt Å vise respekt for andre ved å lytte oppmerksomt og vente på tur når andre snakker. 

Andre Samfunnsfag: Politiske partier, fullføre power point presentasjon. 

 

Info:  

 

Fra foreldremøtet: Klassekontakter for årets 6. trinn ble Susanne (Noah) og Nina (Dina). 

Vararepresentanter ble Adnan (Isa) og Siri (Marius). Det ble også nevnt på møtet at vi ønsker at all 

kommunikasjon mellom hjem og skole foregår via visma. Vi oppfordret også alle foresatte til å gå inn på visma 

for å se gjennom samtykkene som ligger der.  

 

Aktiv for andre på folkehøgskolen på onsdag. Vi avslutter dagen på Folkehøgskolen, og elevene kan gå rett 

hjem når det er ferdig. De som vil kan ta følge med lærerne tilbake til skolen. Du kan vippse penger på 

nummeret under. De som har bestilt matpakke må huske å vippse disse pengene også (20,- for liten/30,- for 

stor). VIPPSE riktig beløp til 88831. Mrk : Navn, skole og trinn.  

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.45-

09.45 
Norsk Norsk Matte Engelsk  

Aktiv 

For 

Andre 

 

 

Norsk Norsk Norsk Norsk 

09.45-

10.00 
Friminutt  Friminutt Friminutt  Friminutt 

10.00- 

11.00 
Engelsk Matte KRLE 

Klassens time 

Engelsk Matte  Nat Samf. 

11.00-

11.30 
Matpause Matpause   Matpause Matpause  

11.30-

12.00 
Langfriminutt Langfriminutt  Langfriminutt   Langfriminutt 

12.00-

13.00 
Kroppsøving  Nat Samf. Matte Mat  

& 

Helse 

 

K&H 

13.00- 

14.00 
Norsk Nat 

forske 

Samf. 

 

Forberedende arbeid hjemme: 

Hele uka Øv godt på øveordene. Les 15 minutter hver dag. Øve på 8-gangen.   

Til onsdag Gjør oppgaven 1.106 og 1.107 på skolestudio.  Klikk Her eller gå på skolestudio --> Multi fagrom --> Tall og 

regning --> “Delelig med” 

Til torsdag Use some of the adjectives to describe two of the dogs on the worksheet. You should write at least three 
sentences about each dog, more if you can. Challenge yourself to use different adjectives in each sentence. 

Til fredag Arbeidsark: Nøkkelord. Les teksten om “Merkelige maneter” minst 3 ganger. Les konsentrert så du får med 

deg hva du leser. Deretter streker du under og skriver nøkkelord til teksten, maks 5 til hvert avsnitt. Til slutt 

lager du et sammendrag bestående av en setning fra hvert avsnitt. Bruk dine egne ord, ikke avskrift. 

Ukas øveord Uke 39: Lykkelig – ergerlig – fulgte – gjorde – hemmelig  

 

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

 

https://www.skolestudio.no/Multi--Matematikk--6/cfcac2cc-a40b-427f-b70e-13345758a8d6--1%20Tall%20og%20regning/view--podium--57c6ab47-e83e-40b0-a87a-daccc7f4afd0/ee08917c-a72e-4977-bd09-abdba1b0bf97

