
De fem grunnleggende ferdighetene: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne 

regne og kunne bruke digitale verktøy. 

 

      

 

Ukeplan for 6.trinn 

Uke 34: tirsdag 21. august – fredag 24. august 

Fag  Tema Mål 
NORSK Skriveløypa Jeg er kjent med de fem fasene i 

skriveløypa. 
MATEMATIKK 

 
Hoderegnings-

strategier 

Jeg kan velge hensiktsmessige strategier 

for hoderegning. 
ENGELSK Friends and Foes I have written an entry in a diary. 

NATURFAG 

 
Store og viktige 

oppdagelser 

Jeg er kjent med temaene vi skal jobbe 

med i 6. klasse.  

KRLE Filosofi og etikk Jeg kan forklare hva ordet filosofi betyr 

og vet hva som kjennetegner et filosofisk 

spørsmål. 
SAMFUNNSFAG 

 
Naboer i nord Jeg kan plassere de nordiske landene og 

havområdene på kartet. 

KUNST OG 

HÅNDVERK 
Regler og rutiner Jeg er kjent med regler og rutiner på 

verkstedene. 
MUSIKK 

 
Klassisk musikk Jeg kan beskrive og/eller fortelle om hva 

klassisk musikk er. 
Mat og helse Grønnsaker og 

hygiene 

Jeg kjenner til ulike norske grønnsaker.       

Jeg kjenner rutinene for renhold på 

kjøkkenet.   
KROPPSØVING Ballspill/lek Jeg kan bruke grunnleggende teknikker og 

enkel taktikk i noen utvalgte lagidretter. 
Ukas PALS Repetere de tre skolereglene: Ansvar, omsorg og respekt. 

Ukas informasjon og lekser finner dere på baksiden. 
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Hilsen Beathe, Line, Hans-Christian, Viktor, Håkon, Eirin og Mariann 

Lekser uke 34 

Norsk  • Du må ha ei stillelesingsbok så fort som mulig.     

• Les i stillelesingsboka i 20 minutter hver dag. 

Matte • Radius 6A: Gjør oppgave 1.1, 1.2 og 1.5. Alle oppgavene skal 

du regne i hodet, og trenger ikke skrive noe i ruteboka.  

• 6C: Gjør oppgavene merka «Lekse uke 34» i It’s.   

English Quest textbook: Read the example from a diary on page 9. 

Write your own entry by answering the questions on top of 

page 9.  

 

Informasjon: 

Velkommen til et nytt skoleår. Vi gleder oss til å ta fatt på 6. klasse😊 

 

o Husk å sette bind på alle lærebøker som sendes med hjem. 

o Ta med «Sommerles» innen torsdag (23.08). Skjemaet må være 

signert.  

o Det blir foreldremøte onsdag 5. september, kl. 18-20. Eget 

foreldremøte for SNO kl. 17:30. 

o Alle må ha ei postmappe i sekken til informasjon frå skolen. Sjekk 

denne jevnlig og lever tilbake svarslipper så fort som mulig.  

o Vi er faddere for 1. klassingene og kommer til å bruke hvert storefri 

de første ukene sammen med dem.  

o Pass på at drikkeflaskene er godt pakka inn, så unngår man uhell og 

ødelagte bøker.  

o Husk gymtøy til gymtimene.  

o Vi har en ny ressurslærer på trinnet og gleder oss til å bli bedre kjent 

med Eirin.  

o Vi ønsker velkommen til tre nye elever på trinnet: 6B: Loela, 6C: Selja 

og 6D: Linea.  

o Husk forkle, innesko og strikk i langt hår på skolekjøkkenet.  

  


