
 

6. trinn – Ukeplan uke 21   

18.-20. mai  

 

 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg vet hva dialekter er og vet at det er store forskjeller mellom dialekter i Norge.  

Matematikk: Jeg kan multiplisere to og tresifrede tall med ensifrede og tosifrede tall. 

Mat og helse: Kunne lage ukens middag mest mulig på egenhånd, og spørre om hjelp kun ved behov.  

Sosialt: Jeg kan smittevernreglene og følge disse på skolen.  

 

 

 

LEKSER: 

Viktig informasjon til elever og foresatte: 

 

Det har vært en fin oppstart med elevene på 6.trinn. Det var stor gjensynsglede og elevene har kost seg med uteleker og faglige aktiviteter.  

 

Husk å sjekke at sykkelen er i forskriftsmessig stand til onsdag. Da skal vi sykle til Fjærholmen.  

 

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: Lekse i mat og helse uke 21. Denne middagen skal du lage i løpet av uka, seinest søndag 24. mai. Det du skal lage er kyllingfajitas og 

oppskriften ligger på hjemmesiden. En ekstra spiss på dette måltidet er å lage guacamole og tomatsalsa som også står på oppskriftsarket. Dette 

smaker kjempegodt!! 
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6A/B/C: Matematikk: Multi Grunnbok og kladdebok. 

 7.40 a-i, 7.42 a-d, 7.44 a-f 

 7.40 g-o, 7.42 e-h, 7.44 g-l 

Parallellbok og kladdebok: 7.37, 7.39, 7.41 
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 6A/B/C: Norsk: Les s. 238- 243. Gjør oppgave 1 og 2 før lesning. Gjør oppgave 3-10 etter lesing s. 244 



 

 

 

           

Ukeoversikt 

Økt Mandag 18.05. Tirsdag 19.05. Onsdag 20.05. Torsdag 21.05. Fredag 22.05. 

09.00 – 10.30 
 

 

Oppstilling ute 

6A: Lese/Norsk 

6B: Lese/Matematikk 

6C: Lese/Matematikk 

Oppstilling ute 

6A: Lese/Norsk 

6B: Lese/Matematikk 

6C: Lese/Matematikk 

 

 

Hele trinnet sykler 

til Fjærholmen og 

har uteskole der. 

Oppmøte på gamle 

Grindløkken skole 

kl.09.10 

Husk klær etter 

vær, nok mat og 

drikke, pennal og 

sitteunderlag. 

 

 

 

Kristi 

Himmelfartsdag. 

FRI! 

 

 

FRI! 

10.30 – 10.45 Friminutt Friminutt 

 
10.45 – 11.45 

6A: Matematikk 

6B: Norsk 

6C: Norsk 

6A: Matematikk 

6B: Norsk 

6C: Norsk 

11.45 – 12.00 Spisepause Spisepause 

12.00– 12.30 Friminutt Friminutt 

12.30-13.30 6A/B/C: Uteleker 6A/B/C: Uteleker 

  

SLUTT:  13.30 13.30 


