
Hernes skole, en del av Elverumskolen; en skole for alle – med blikk for den enkelte!  

Vi  

Blomstrer 

Sammen! 
 

Ukeplan for 6. klasse      O                 Uke 43 

 

 
 

DAG LEKSER 

Norsk 1. Les utdraget fra «» på s.  i bokslukerprisen-boken til torsdag. Husk at du kan finne 
lydstøtte på bokslukerprisen.no 
  

2. Les Jonsbråten leseark 5 ganger høyt for en voksen hjemme 

Matte  
 

1. Arbeide i 20 minutter på Multi Smart Øving. 
2.  Øv deg på 6, 7,8 og 9- gangen. Ny test. 

Engelsk 1. Read «Trouble on the Farm» loud three times for your mum or dad. 
2. Count to one hundered loud for your mum or dad. 

 

INFO 

 
Tirsdag får vi besøk av Turnéorganisasjonen. Elevene skal male utendørs, så lurt å ha klær 
som er tilpasset dette. 
 
Onsdag: Vi går ned til Bente. Vi tenner opp bålpanne, så mulighet for å varme seg 
mat/grille. Kanskje godt med noe varmt å drikke. 
 
Fredag får vi besøk av Håkon Håvelsrud Odden, Norges beste hallingdanser, i gymmen.  
 

 

FAG LÆRINGSMÅL 

Sosial 
læring 

Jeg er en god lytter, og kan samarbeide med andre. 

Norsk Jeg øver meg på å lese med flyt. 

Matematikk Jeg vet hva avrunding og overslagsregning er. 

English Jeg kan lese og forstå autentiske engelskspråklige eventyr. Jeg kan bruke 
ulike lytte- og lesestrategier i arbeidet med en tekst. 



Hernes skole, en del av Elverumskolen; en skole for alle – med blikk for den enkelte!  

Vi  

Blomstrer 

Sammen! 
 

 

 

Timer MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  

1.  Ukestart 

 

Norsk  KRLE Engelsk 

2.  Musikk 

 

Naturfag  Matte Engelsk 

3. Engelsk 

 

Naturfag  Matte Ukeslutt 

4. Matte 

 

K & H  Samfunnsfag Gym 

 

5. Matte 

 

K & H  Samfunnsfag Gym 

6. Fysak. 

 

K & H Skoledag slutt 
kl. 13:05 

Norsk Skoledag slutt 
kl. 13:05 

 Skoledag slutt 
kl. 14:00 

Skoledag slutt 
kl. 14:00 

 Skoledag slutt kl. 
14:00 

 

 

UTESKOLE: 

Vi går ned til 

Bente.  Husk 

klær etter 

vær, mat og 

drikke. 

Kanskje godt 

med noe 

varmt å 

drikke også. 

Mulighet for 

grilling 

 

Turné – 
organisasjonen. 
Janicke Schønning 


