
          

Ukeplan for 6. trinn uke 40 

Dette jobber vi med denne uken: 

Norsk Repetisjon: substantiv, adjektiv, verb. Letelese etter informasjon, svare med egne ord.  

Matte Divisjon. (tekstoppgaver og fordeling av penger).  

Engelsk Verbs in past tense (-ed). Pronunciation. Summing up the chapter about pets.  

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

Andre Naturfag: Plassere levende organismer i riktig rike.  

 

Info:  

Hjerteromsverdier: Respektere, inkludere alle, omtanke/vise hensyn, til å stole på, frihet, samarbeide. 

Referat fra foreldremøtet er sendt alle foresatte på e-post. Minner igjen om at alle går inn og sjekker 

samtykker for sitt barn på visma. Greit at disse er på plass. Samtykkeskjema for utlån av datautstyr blir 

send med eleven hjem på mandag. Lever til kontaktlærer snarest (så du får låne med PC hjem).  

 

Tirsdag tar vi en turdag med fadderbarna våre i 2.klasse. Vi tenner bål, så ta gjerne med noe mat du kan 

lage på bålet. Det kan bli både kaldt og vått, husk varme klær/sko og ta gjerne med noe varmt å drikke. Ta 

med en vedkubbe de som har, så har vi bål lenge!        

 

En riktig god høstferie ønskes dere alle sammen! Vi ses på skolen igjen mandag i uke 42. 

 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.45-

09.45 
Norsk Norsk Matte Engelsk Norsk Norsk Norsk Norsk Norsk 

Diktat 

Norsk

Diktat 

09.45-

10.00 
Friminutt           

10.00- 

11.00 
Engelsk Matte  

Tur med  

Fadderbarna. 

 

Engelsk Matte Engelsk Matte  Samf./naturf. 

11.00-

11.30 
Matpause       

11.30-

12.00 
Langfriminutt       

12.00-

13.00 
Kroppsøving  

(inne) 

Matte Mat & 

Helse 

(Teori) 

Matte Mat & 

Helse 

(Teori) 

K&H 

13.00- 

14.00 
Samf Samf 

Forberedende arbeid hjemme: 

Hele uka Øv godt på øveordene - diktat på fredag.  

Til onsdag Gjør oppgaven 1.108, 1.109 og 1.110 på skolestudio.  Klikk Her eller gå på skolestudio --> Multi fagrom --> 

Tall og regning --> “Delelig med” 

Til torsdag Worksheet:  Imagine that you are one of the animales in the picture. Write five (or more!) sentences about 
what you did yesterday. You can start like this: Yesterday, I …. 

Til fredag Les teksten nøye, få med deg detaljer - stopp opp av og til for å se om du husker det du har lest. Svar på 

oppgavene på baksiden av arket. Du skal bruke hele setninger, og svare så nøyaktig som du kan med dine 

egne ord. Vi skal jobbe videre med teksten på skolen på fredag – husk å ta med arket til norsktimen. 

Ukas øveord 
Diktat fredag 

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

Uke 40: Tenkte – skjulte – skled – skalv – gjemte   

 

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

