
Ukeplan for 6. trinn - uke 24 - 2019 
  

Norsk Sammensatte ord og bilder i språket. 

Matematikk Multiplikasjon og divisjon med flersifrede tall. 

Engelsk "Wildlife in Australia".  Verb.   

Naturfag "Energi må til, ellers skjer det ingen ting". 

KRLE Filosofi og etikk: "Fattig og rik". "Krig og fred".  

Samfunnsfag Produksjon, forbruk og miljø i Europa.  

Sosiale mål 
  

Selvtillit: Ha tro på at du er noe, kan noe og vet noe.  
Læringsglede: Det er når vi liker å lære nye ting og vet hvordan vi skal 
jobbe for å få ny kunnskap. 

  
  
  

Lekser til 
tirsdag: 
  

Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til fredag: 

Matte: 
  
  
Norsk: 
  
  
Les minst 15 min. 
i hyllebok. 

Norsk:  
Læreren gir beskjed om 
event. lekse. 
  
K&H: 
Gjør ferdig strikketøyet! 
Hvis du har behov for 
hjelp - ta det med til 
skolen! 
 
Engelsk: 
Begynn på 
engelskleksen til fredag 
("AYG", kap. 6). 
  
Les minst 15 min. i 
hyllebok. 
  

Norsk: 
Hvis du har 
biblioteksbøker hjemme, 
legg de i sekken.  
De MÅ leveres tilbake til 
skolebiblioteket før 
sommerferien. 
  
Matte:  
 
 
KRLE: 
 
  
 Les minst 15 min. i 
hyllebok. 
  
  

Naturfag: 
 
 
Samfunnsfag: 
 
  
Engelsk:  
Repetisjonsprøve om 
"Presens", kap. 6 i "AYG". 
  
 
 
Les minst 15 min. i 
hyllebok.   
  

  

Ukelekser: Les minst 15 min hver dag.  

                    HUSK å få underskrift på alt av prøver! 
  

  
Info:  
  



• Onsdag 12. juni er det "Grønn kiosk" på Herstad. Elevene får gratis mat, drikke 
og frukt. 

  
• Torsdag 13. juni skal vi få være med "Megin-båtene" på tur.  Her skal elevene 

bl.a. lære hvordan godt samarbeid kan gi helt konkrete resultater. Vi sykler sammen 
til Knarberg båthavn. 
Oppmøte på skolen blir kl. 08.10. Ta med mat, drikke, sitteunderlag og 
redningsvest/seilvest (hvis du har). Ha på hjelm, refleksvest - og ellers klær etter 
vær!  Vi regner med å være ferdig til vanlig tid - eller kanskje litt tidligere!  Husk på 
at sykkelen må være i orden!  
  

• Anne Grete er sykemeldt til 12. juni. 
  

• Det blir FYSAK ute, mandag 17. juni.  (7. trinn trenger gymsalen til sin avslutning). 
  

• Fint om dere der hjemme kan hjelpe til med å ferdigstille strikketøyet. De som enda 
ikke er ferdig - ta med strikketøyet til skolen. 
  

• Sjekk hjemme om du har biblioteksbøker, strikkepinner, ekstra fagbøker el.l. som tilhører 
skolen. Ta det med til skolen – slik at vi får telt opp og organisert alt skolemateriell før 
sommerferien.  
 
  

   

Timeplan: 

Tid: 
08.20-09.00 

Mandag 
  
  

Tirsdag Onsdag 
  

Torsdag Fredag 

08.30-10.00 FRI Kroppsøving  Norsk 

  
Oppmøte på 
skolen kl. 08.10. 

         
Naturfag       
  

10.00-10.15           

10.15- 11.15 2. pinsedag                                     Matte/rigge ned 
utstilling? 

 K&H/Grønn 
kiosk           

Tur med 
Megin-båtene  

        
Samf.fag 

11.15-11.35           

11.35-12.00    I dag til kl. 
11.50 

      

12.00-13.00             Norsk/rigge ned 
utstilling? 

K&H/M&H 
(teori/rydding) 

           Engelsk      

13.00-13.15    Ferdig kl. 
12.50 

      

13.15-14.15  
  

             Engelsk            Kl. time/div. 

  

Mobilskole-sms: Start meldingen med tallet for trinn/klasse og send til 59444203. 



Eks. «7 Ola er syk i dag. Mvh Petter Olsen».   

  

                                             Mail:  skoanjah@v-man365.no         skoanjor@v-
man365.no 

  

  

 
 

Hilsen                                                                   

 Anne Grete og Anne Kari 
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