
6. trinn – Ukeplan uke 23 

2. – 5. juni 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg vet hva mange ulike ord og uttrykk betyr.  

Matematikk: Jeg kan løse tekstoppgaver med multiplikasjon og divisjon. Jeg kan multiplisere og dividere desimaltall med 10 og 100.  

KRLE: Jeg kan gi eksempler på etiske spørsmål.  

Engelsk: Jeg kan lese og oversette ulike engelske tekster.  

Sosialt: Jeg inkluderer medelevene mine når vi leker ute og baksnakker ikke andre.  
 

 

 

LEKSER: 

Viktig informasjon til elever og foresatte: 

Vi minner om at start på skoledagen nå er klokken 08.45.  

 

Det er viktig at elevene opprettholder den daglige lesingen også hjemme. Etter tilbakemelding fra elevene viser det seg at mange av elevene ikke leser 

hjemme daglig. Dette trenger vi hjelp av dere til. Dersom dere ikke har bøker hjemme, kan elevene logge seg inn med Feide på salaby.no. Der finnes det 

flere bøker på ulike nivåer. Ellers låner vi bøker ukentlig på skolens bibliotek som elevene gjerne kan ta med hjem. Disse må ligge i sekken slik at de også 

kan leses i på skolen. I den forbindelse oppfordrer vi alle elevene til å melde seg på Sommerles. Denne lesekampanjen begynner 1. juni og varer til 31. 

august. For mer informasjon se informasjonsskriv på hjemmesiden under «Nytt fra trinnet» eller sommerles.no 

 

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 minst 30 minutter i selvvalgt bok.  

Engelsk: Logg inn med Feideinnlogging på: https://skolenmin.cdu.no/_/6-trinn/engelsk/it-s-a-big-world-5d667d83b641910040fb38a1-
5ebbdd640d01500017631869-5e63ae981b399a007c9c796c 
Gjør:  Let`s explore the world og velg mellom level 1, 2 eller 3.  
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 6A/B/C: Norsk: Les minst 30 minutter i selvvalgt bok 

Matematikk: Jobb minst 30 minutter med Multi Smart Øving http://multi.smartoving.no 
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6A/B/C: Norsk: Les minst 30 minutter i selvvalgt bok.  

Les tekstbok s. 256-259. Gjør oppgave 1 før du leser og oppgave 2 s. 260 etter du har lest.  

  

Matematikk: Multi Grunnbok s. 95.  Oppgave 7.71, 7.72, 7.73, 7.74 og 7.75. Det er lurt å lage modeller. Husk å vise utregning og lag tekstsvar! 

                        Parallellbok s. 95. Oppgave 7.62, 7.63, 7.64 og 7.65.  

                        Dersom du trenger mer utfordringer kan du velge å gjøre arket «Lekser uke 23» i stedet for oppgavene i Grunnboka. 

https://skolenmin.cdu.no/_/6-trinn/engelsk/it-s-a-big-world-5d667d83b641910040fb38a1-5ebbdd640d01500017631869-5e63ae981b399a007c9c796c
https://skolenmin.cdu.no/_/6-trinn/engelsk/it-s-a-big-world-5d667d83b641910040fb38a1-5ebbdd640d01500017631869-5e63ae981b399a007c9c796c
http://multi.smartoving.no/


 

 

 

           

Ukeoversikt 

Økt Mandag 01.06 Tirsdag 02.06 Onsdag 03.06 Torsdag 04.06 Fredag 05.06 

08.45 – 10.30 
 

 

FRI!! 

2. pinsedag 

 

Oppstilling ute 

6A: Lese/norsk/bibliotek 

6 B: Lese/matematikk 

6C: Oppmøte 09.00 på 
lekeplassen ved gangbrua på 

Kaldnes med sykkel, hjelm, klær 

etter vær, nok mat og drikke. Vi 
sykler til Berg fengsel og går 

«Bergstien». Vi avslutter samme 

sted som vi startet.  

Oppstilling ute 

6A: Oppmøte 09.00 på lekeplassen ved 
gangbrua på Kaldnes med sykkel, hjelm, 

klær etter vær, nok mat og drikke. Vi 

sykler til Berg fengsel og går «Bergstien». 

Vi avslutter samme sted som vi startet. 

6B: Lese/engelsk/bibliotek 

6C: Lese/engelsk 

Oppstilling ute 

6A: Lese/KRLE 

6B: Oppmøte 09.00 på lekeplassen ved 
gangbrua på Kaldnes med sykkel, hjelm, 

klær etter vær, nok mat og drikke. Vi 

sykler til Berg fengsel og går 
«Bergstien». Vi avslutter samme sted 

som vi startet. 

6C: Lese/norsk 

  Oppstilling ute 

6A: Lese/norsk 

6B: Lese/matematikk 

6C: Lese/norsk 

10.30 – 10.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 
10.45 – 11.45 

6A: Matematikk 

6B: Norsk 

6C: «Bergstien» 

6A: «Bergstien» 

6B: KRLE 

6C: Matematikk/bibliotek 

6A: Engelsk 

6B: «Bergstien» 

6C: KRLE 

6A: Matematikk  

6B: Norsk 

6C: Matematikk 

11.45 – 12.00 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

12.00– 12.30 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.30-13.30 6A: Naturfag ute. 

6B: Naturfag ute 

6C: «Bergstien» 

6A: «Bergstien» 

6B: Utelek 

6C: Utelek 

 

6A: Utelek 

6B: «Bergstien» 

6C: Naturfag ute 

6A/B/C: Samarbeidsoppgaver 

SLUTT:  13.30 13.30 13.30 13.00 


