
6. trinn – Ukeplan uke 20 

11.-15. mai  

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan lese en tekst og skrive et sammendrag fra teksten.  

Matematikk: Jeg vet hva overslagsregning er og kan finne omtrentlige svar ved hoderegning.  

Engelsk: Jeg kan fortelle om hvordan barns hverdag er i Storbritannia i koronatiden, og kan utrykke solidaritet.  

Sosialt: Jeg gjør mitt beste for å holde en meter avstand til medelevene mine. 

 

 

 

LEKSER: 

Viktig informasjon til elever og foresatte: 

Tirsdag klokken 09.00 er vi klare for å møte alle elevene igjen. Vi oppfordrer elevene til å komme nærmest mulig klokken 09.00 og ikke samle seg i store 

grupper. Som dere ser av oversikten under, vil skoledagen i perioden fremover se annerledes ut. Vi begynner hver dag klokken 09.00 og slutter klokken 

13.30. Fredag slutter dere klokken 13.00 

Ta med tirsdag: Pennal med farger, blyantspisser, saks, lim og linjal (hvis du har), matpakker pakket inn i papir, drikkeflaske og koronaboka. Dere som har 

lånt PC må ta med denne samt lader.  

Koronaboka og pennal og sitteunderlag skal ligge i sekken hele uka.  

Fredag slutter alle elevene på skolen klokken 13.00.  

Vi har gjort noen endringer på 6. trinn siden sist. Benedikte som gikk i 6A starter i 6B, og 6A vil få en ny elev fra Lindhøy barneskole. Vi ønsker Shaheed 

velkommen til oss på Teie skole      

Vi gleder oss til å møte dere alle igjen       

Husk at alt fravær skal sendes på SMS til skole-SMS. Send [trinn] [tekst] til 594 44 200. Dersom dere ønsker å ringe en av oss, kan dere ringe 

til trinntelefonen vår på nummer: 40911503.           

Hilsen lærere og assistenter på 6. trinn. 
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 6A/B/C Norsk: Les s. 159- 162 i grunnbok. Gjør oppgave 1 og 2 før leser og 3 og 4 etter du har lest. Skriv svarene i koronaboka.  

T
il

  
  

to
rs

d
a
g
 6A/B/C: Matematikk: Multi Grunnbok og kladdebok. 

 7.32 a-d, 7.33 a-d, 7.34 a-f, og 7.35 a-f 

 7.32 e-h, 7.33 e-h, 7.34 g-l og 7.35 g-l 

TA MED ALLE MATEMATIKKBØKENE TIL SKOLEN. 
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6A/B/C: Norsk: Les tekstbok s. 298-300. Gjør 1 og 2 s. 298 før lesing. Skriv et sammendrag av teksten med egne ord på minst 10 setninger i koronaboka. 

Engelsk: 1. Se på videoen her: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/there-there-are-it  

2. Fyll inn arket “There is/there are and it” som læreren din ga deg. Vi har jobbet med dette før, og du har reglene for når vi bruker «there» og «it» 

i grammatikk boken din.  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/there-there-are-it


 

 

 

           

Ukeoversikt 

Økt Mandag 11.05. Tirsdag 12.05. Onsdag 13.05. Torsdag 14.05. Fredag 15.05. 

09.00 – 10.30 
 

 

HJEMMESKOLE 

 

Oppstilling ute 

6A/B/C: Oppstart med diverse 

informasjon 

Oppstilling ute 

6A/B/C: Vi går til Munkodden og deler 

oss klassevis 

Oppstilling ute 

6A: Naturfag i Teieskogen 

6B: Matematikk 

6C: Tema 17.mai 

  Oppstilling ute 

6A/B/C: Engelsk/ Tema 17.mai 

10.30 – 10.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 
10.45 – 11.45 

6A: Skriveoppgave 

6B: Skriveoppgave 

6C: Uteleker 

6A/B/C 3-deling med fysisk aktivitet, 

samarbeidsøvelser og grubliser. 

6A: Matematikk 

6B: Tema 17.mai 

6C: Naturfag i Teieskogen 

6A/B/C: Vi går til Rosanes og deler 

oss klassevis. 

3-deling. 

11.45 – 12.00 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

12.00– 12.30 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.30-13.30 6A: Uteleker 

6B: Uteleker 

6C: Skriveoppgave 

6A/B/C 3-deling med fysisk aktivitet, 

samarbeidsøvelser og grubliser. 
6A: Tema 17.mai 

6B: Naturfag i Teieskogen 

6C: Matematikk 

6A/B/C: Rosanes frem til ca 12.40 

SLUTT:  13.30 13.30 13.30 13.00 


