
                       Ukeplan for 6. trinn – uke 48

Hjemmeside: herstadskole.no 

Tema:

Norsk Tegnsetting 

Matematikk Geometri og Desimaltall

Engelsk I-me og habitats 

Naturfag Menneskekroppen

Sosialt
SmART:

Vi har fokus på disse karakteregenskapene:

Målrettethet- Finne ut hva du vil og planlegge hva du må gjøre for å nå målet.
Lederegenskaper-Det er når vi får andre mennesker til å fungere godt, få til ting og ha et godt samspill.

PALS: Oppstart av dagen. Felles samlinger.

Lekser:    

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

Matematikk: Start på ukeleksa. Engelsk: Attack your 
grammar s.14

Naturfag:  Les s. 66 - 69 i Globus Naturfag.
Lag til sammen 5 spørsmål med svar om 
hjertet, blodårene og blodet. Skriv det 
pent i arbeidsboka. Lag en passende 
overskrift. Arbeidsboka leveres på fredag.

Ukelekser:  
Engelsk: Øv deg på å fortelle din del av "Twas the night before christmas". Husk å snakke 
høyt, tydelig og sakte. Det blir fremføring mandag neste uke. 

Norsk: Les s. 122 i Zeppelin språkbok og gjør oppgave 1a-c, skriv i norsk skrivebok. Gjør 
også oppgavene på s.43 i Zeppelin arbeidsbok til språkbok. 
Skriv et brev på 1/2 A4 side der du tenker spesielt på tegnsetting. Oppgaven er: Alle liker 
junkfood, men noen ganger spiser vi for mye av det. Du synes vi kan spise akkurat det vi vil. 
Skriv et brev til legen din der du forklarer at junkfood er næringsrik mat, og at det er den 
eneste maten du vil spise fra nå av. 

Matematikk:  Multi 6a. Side 97 oppg. 7 a, b, c, d , 9 a, b, c og 10
Gjøres i innføringsboka som leveres på fredag. 
Alle gjør 20 min Multi Smart øving i løpet av uka. På skolen og hjemme til sammen.
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INFO:
Mandag  25.11- er det "GRØNN KIOSK". Elevene trenger ikke ta med matpakke den dagen.
Torsdag 28.11- får vi besøk av Den kulturelle skolesekk. "Feil er bra"  er et 
improvisasjonskurs for 6.trinn i gymsalen. Vi gleder oss til det.
Har dere julepynt, julestoffer osv. hjemme som dere ikke lenger bruker tar vi gjerne imot 
dette til et kunst og håndverksprosjekt. Flott hvis elvene også kan ta med seg en 
kleshenger.
Mandag i neste uke skal 6.trinn bidra på adventsamling. Da trenger vi nisseluer. Flott hvis 
de elevene som har en nisselue kan ta den med denne uka.
Vi ønsker oss flere tomme syltetøyglass med lokk og uten etiketter. 
Vi planlegger en enkel juleavslutning i klasserommet tirsdag 10.des. Nærmere informasjon 
kommer senere.
Alt er svært vått om dagen. Selv om elevene går i 6.trinn trenger de regntøy og skiftetøy.
Vi minner også om å ta med innesko. 

Timeplan 
   Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-10.00 Samling

Norsk

Musikk  Norsk DKS

"Feil er bra"

Innegym

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.15- 11.15            Naturfag Engelsk Norsk DKS

"Feil er bra"

Engelsk

11.15-11.35 "Grønn kiosk" Mat Mat Mat Mat

11.35-12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

12.00-13.00 Matematikk Matematikk Samf. Matematikk K&H

13.00-13.15 Friminutt Slutt 12.50 Friminutt Friminutt Friminutt

13.15-14.15 Pals/Smart

Slutt 14.15

Samf.

Slutt 14.15

Norsk

Slutt 14.15

Pals/Smart

    Slutt kl.13.50

Skole-sms: melding til 59444203 
Eksempel: «4 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 

Mail: Nina:  Nina.B.Kristoffersen@faerder.kommune.no
           Heidi:  Heidi.Rostad@faerder.kommune.no
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