
   
 

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 25: mandag17.juni - fredag 21.juni  

 

 

Fag                       Tema Mål 

Norsk Grammatikk  o Jeg har repetert reglene for å/og. 

o Jeg vet hva interjeksjoner er, og når 

det passer å bruke dem. 

Matematikk Algebra o Jeg vet at det som står til venstre 

for likhetstegnet, skal ha lik verdi 

som det som står til høyre for 

likhetstegnet. 
Engelsk Grammar o I have repeated the conjugation of 

some irregular verbs. 

Naturfag 

 
Dyr i bekkedalen o Jeg kan navnet på noen planter og dyr 

som lever ved bekken. 

KRLE Kristendommen  o Jeg kjenner til sentrale hendelser og 

personer i kristendommens historie 

fram til reformasjonen. 
Samfunnsfag 

 
Bare jeg er jeg o Jeg kan gi eksempler på ulike måter å 

leve sammen på. 

Kunst og håndverk Sløyd 

Kunst og håndverk 

o Jeg kan ferdigstille produktene mine. 

o Jeg kan ferdigstille oppgavene mine 

og rydde verkstedene etter meg. 
Musikk Dans o Jeg deltar aktivt i timen. 

Mat og helse Vask og quiz o Jeg samarbeider om å rengjøre 

skolekjøkkenet.  

Kroppsøving Utegym o Jeg deltar aktivt i timen. 

Evaluering av PALS  Hva har vært bra med Pals? Hva bør det jobbes videre med? 

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

Lekser uke 25 

• Ark med leksebingo  

 

Informasjon: 

o Alle lærebøker og biblioteksbøker som ligger hjemme må tas med til skolen så 

snart som mulig. 

o Siste dag med melk/juice er torsdag 20. juni. 

o Mandag 17. juni: Elevene starter og slutter til vanlig tid. Det er ikke leksehjelp 

denne dagen. 

Undervisning etter timeplanen før storefri. Etter storefri er det fellesdans i 

skolegården kl. 12.00, før vi skal se på fotballkamper mellom 7. trinn og lærerne. 

o Tirsdag 18. juni: Elevene starter og slutter til vanlig tid.  

Turdag i Østmarka, der vi skal lete etter planter og dyr som lever ved bekken. 

Stedet er ved nordenden av Nøklevann. Vi går fra skolen kl. 09.00 og er tilbake 

senest kl. 14.00. Ta med en god matpakke, drikke, sitteunderlag og klær/sko som 

egner seg til tur i skogen/etter været. 

o Onsdag 19. juni: Elevene starter og slutter til vanlig tid.  

Denne dagen brukes bl.a. til å rydde og vaske klasserom og garderober. Fint om 

elevene kan ta med en klut, samt pose/nett til å bære bøker,klær o.l. med hjem i.  

o Torsdag 20. juni: Elevene starter og slutter til vanlig tid.  

Før lunsj blir det orientering i Godliaskogen. Elevene bør ha på klær og sko som 

egner seg til litt løping.  

o Fredag 21. juni: Elevene starter kl. 08.45 og permitteres kl. 12.15.  

Felles sommeravslutning for hele skolen kl. 09.30 i Oppsal arena. Foresatte er 

hjertelig velkomne til å se på. Fint om elevene tar med antrekk (hvis man har) til  

linedance: Olabukse, cowboyhatt, cowboyboots, bandana/tørkle, rutete skjorte, 

hvit t-trøye. Etter dette blir det kos i klasserommene. Ta med noe godt å spise og 

drikke (litt sjokolade, kjeks og brus er greit) i tillegg til matpakke. 

 

Vi takker for samarbeidet dette skoleåret og ønsker alle en riktig god og 

avslappende sommerferie😊. 
 


