
6.trinn uke 11 
09.03 – 13.03  

Informasjon 

• Bente har siste dag på Oserød skole 
fredag denne uka. Takk for to fine år. 

Dere er en herlig gjeng!      Lykke til 

videre! 
 

• Vi lager til frukt og grønt fest på trinnet 
fredag 13.mars. Alle tar med en liten boks 
med oppskåret frukt og grønt til et 
fellesbord. Ta gjerne med en boks dip 
også. 
 

• Husk å ta med innesko og forkle! 
 

• Minner om at 6A tar med gymtøy på 

torsdager og 6B på fredager       Den 

interne basketballturneringen er tirsdag 
17.mars. 
 

• Vi legger ut ukeplanen på hjemmesiden i 
tillegg til skooler. 

Ukas mål 

Sosialt mål: Jeg kan vise medansvar og 
samarbeide i en gruppe. 

Norsk: Jeg kan finne setningsleddene verbal, 
subjekt og direkte objekt i en setning. 

Matematikk: Jeg kan gjøre om mellom 
måleenhetene g, hg og kg. 

English: I can use sentences like I think that...I 
agree with...and I disagree with... 
Samfunnsfag: Jeg kan fortelle om vær, klima og 
vegetasjon i Europa. 
 
KRLE: Jeg kan fortelle om ulike seremonier i 
livssynshumanismen.  

Periodens tema: Europa rundt! 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Øv på ukas norske og engelske ord. 

tirsdag 
Lesing: Les 15 min i egen bok. 
Tema: Globus s.fag, arbeidsbok: Les s. 143-145. Skriv 5 faktasetninger fra det du har lest. 

onsdag 
Lesing: Les 15 min i egen bok. 
Ma: Smart øving. Minst 10 min. Husk at det er lurt å kladde! 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 

No:Salto 6B, rød skrivebok: Oppgave 14 a, s. 95 

Ma: Smart øving. Minst 10 min. Husk at det er lurt å kladde! 

6B: Du og jeg, krle arb.bok: Les s. 76 og 77. Skriv to faktasetninger om hver seremoni. 

6A: Husk gymtøy! 

fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 

No: Blått hefte: Kryssord - arbeidsark 

Eng: BF: Read the text about Let`s go to the Movies! p. 114-115 out loud to an adult. NB: 

Write trhree things about your favorite movie. I think that...is the best film ever because... It is 

about a...  

6A: Du og jeg, krle arb.bok: Les s. 76 og 77. Skriv to faktasetninger om hver seremoni. 

6B: Husk gymtøy! 

Ukas ord og uttrykk: 

Norsk og tema: Øv på å skrive ordene riktig.  

Seremoni, klima, vegetasjon, setningsanalyse, verbal, subjekt, direkte objekt 



Engelsk: Øv på å forstå ordene. Øv på å bruke dem i setninger. Øv på uttale. 

English Norwegian 
How to use high frequency words in a 
sentence: 

bring-brought-
brought 
buy- bought-bought  
 
always 
*agree with 
tickets 
line 
Instead 
 
** 
fabulous 
gorgeous 
starstruck 
special effects 

bringe- brakte – brakt 
kjøpe- kjøpte -kjøp  
 
 
alltid 
er enig med 
billetter 
kø 
I stedet 
 
 
fabelaktig 
kjempefin 
fasinert av filmstjerner/kjendiser  
spesialeffekter 

I have always loved comedies. I 
think they are better than cartoons. 
Do you agree or disagree? 
 

I agree with you. 

Will you buy me tickets. 

There is a long line. 

How about Cinderella instead? 

Oh, wasn`t the prince fabulous?  

He is so gorgeous. 

You`re so starstruck! 

I think the special effects were 
cool. 

Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Gr1 Gr2 Gr3 Måne Sol Måne Sol Måne Sol Måne Sol 

8.30 
9.45 

M&H Ma K&H 
Europa 
rundt 

Europa 
rundt 

No No 
Europa 
rundt 

No En En 

9.45 
10.05 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.05 
11.05 

M&H Mu K&H Ma K&H M&H Ma 
Europa 
rundt 

En Europa 
rundt 

Frukt og grønt- fest 

11.05 
11.25 

Spising Spising Spising Spising Spising 

11.25 
11.45 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

11.45 
13.00 

K&H M&H Mu Mu K&H M&H 
Europa 
rundt 

Ma 
No 

En Krle Krøv  

13.00 
13.15 

Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt 

 
13.15 
14.15 

K&H M&H Ma 

Klt Klt 

Krøv Krle 

FYFO FYFO 

14.15 
14.45 

Leksetid Leksetid Leksetid 

Fravær meldes i Skooler eller Mobilskole: SMS til 594 44 202.  Eks: “6 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.” 

Tlf teamkontor 6: 409 05 631 (OBS: Ikke sms til dette nr!)     


