
                            Ukeplan for 6. trinn  uke 11                                                                         

                              Hjemmeside: herstadskole.no 

                                                    

Tverrfaglig tema Europa rundt

Norsk Skjønnlitteratur 

Matematikk Regne med tid

Engelsk Wildlife

Sosialt
  SmART:

Vi har fokus på disse karakteregenskapene:

                                                                                                                     
Utholdenhet-      Det er når vi holder ut selv om vi har lyst til å gi opp.
Integritet-            Gjør det du selv er overbevist om er riktig.

   PALS: OMSORG:  Jeg sier HEI, til de rundt meg.  Jeg sier fine ting og gjør gode handlinger.  

I undervisningsrom: Jeg gir andre positiv oppmerksomhet. Jeg er hjelpsom. Jeg er god samarbeidspartner.

Spisepauser: Jeg gjør matpausen hyggelig for meg selv og andre.

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

Samf: Les s. 147- 149     

i Globus Samf.

Samf: Les s. 150 - 152      

i Globus Samf.

Engelsk: Les og oversett 
s.74 i Steps Textbook.

Norsk: Gjøre ferdig arkene med 
øveordene for denne uken.
Matte: Campus Inkrement 7.1 og  
7.2  se video og svar på oppg. 
undervegs. Intro til brøk.
Eng: Det blir glosetest på torsdag.

KRLE: Elevene i gruppa har gitt 
hverandre lekser fra fredag uke 10 
til fredag i uke 11. 
Noe skal gjøres ferdig.

UKELEKSER:
Matematikk:  Hva trenger du å øve mer på når det gjelder regning med tid? Velg 3 hele
oppgaver i  Multi 6B  side 22 til 35 som du ikke har gjort før. Gjøres i innføringsboka som 
leveres på fredag.  
Alle gjør 20 min Multi Smart Øving i løpet av uka. På skolen og hjemme til sammen.

Engelsk: Øve gloser. 1. afraid = redd, 2. berries = bær, 3. deer = hjort, 4. gun = gevær, 5. 
hugged = klemte, 6. moonlight = måneskinn, 7. peaceful = fredelig, 8. prepositions = 
preposisjoner

K&H: Husk å strikke litt hjemme. Vi må få pannebåndene ferdig før det blir "sommer";)

INFO:

   Side 1 for Ukeplaner Vår-2020    

http://herstadskole.no/


INFO:
Campus Inkrement lekse i matte: Man kan logg inn på pc, nettbrett eller tlf. Tilhørighet 
Telemark og Vestfold Fylkeskommune. Logg inn med Feide. Brukernavn: s08 (2 første fra 
fornavnet 3 første fra etternavnet) Passord: elevene kan sitt passord selv-    Kode: 364C
Håper dere får logget inn så elevene får sett på disse to små videoene. De kan se de flere 
ganger hvis de vil.
Elevene har fått med seg invitasjon til utviklingssamtaler med dato og klokkeslett i 
ranselpost.
Dersom tiden ikke passer, vennligst bytt innbyrdes og skriv dette på svarslippen. Svarslippen 
leveres på skolen senest mandag 16.3.   Dere kan også svare via skole Sms. Vi møtes i 
klasserommet i 3. etg. Eleven skal være med. 

Uke 13 skal 5,6 og 7 trinn gjennomføre Ungdata – junior undersøkelsen. Se mer info på 
skolens hjemmeside:
https://www.faerder.kommune.no/herstad-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-
skolen/informasjon-til-foresatte-og-barn-om-ungdataundersokelsen-junior-i-farder-
kommune-2020.34471.aspx)

Se også skolens hjemmeside hvis dere tenker på Corona virus problematikken.
https://www.faerder.kommune.no/lindhoy-skole/_f/p49/if3566541-0594-459f-
ad6a-317e5d3d77f0/hygieneplakat-smitte-bokmal.pdf
Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter 
seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine 
på 13 år.

Se filmen på YouTube her: https://youtu.be/v1W249tl1vA

Timeplan 
   Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-10.00 Samling

Tema

Musikk  Norsk Samling

M&H/K&H

Innegym

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.15- 11.15          Norsk/Tema Matematikk Tema M&H/K&H KRLE

11.15-11.35 Mat Mat Mat Mat Mat

11.35-12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

12.00-13.00 Matematikk Vi lager 

presentasjon til 

utviklingssamtalen.

Engelsk Tema Mattedag

ute

13.00-13.15 Friminutt Slutt 12.50 Friminutt Friminutt

13.15-14.15 Engelsk

Slutt 14.15

Samf.

Slutt 14.15

Vi gjør ferdig 

presentasjon til 

utviklingssamtalen

Slutt 14.15

Mattedag

ute

Slutt 13.50

   

Skole-sms: melding til 59444203 
Eksempel: «6 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 

Mail: Elisabeth: elisabeth.kofoed.skotte@faerder.kommune.no
           Heidi:  Heidi.Rostad@faerder.kommune.no               
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