
      Barman oppvekstsenter – et univers for lek og læring 

Ukeplan for 6. klasse Uke 48         Navn: ______________ 

Vaktmester: Emil har ansvar for melk og frukt denne uka 

 

Til tirsdag: 

Norsk: Leselekse -  fagtekst i samf.boka Gaia 5 

Grønn: Skumles s. 38-41, skriv ned ord du lurer på 

Blå Skumles s. 38-41, skriv ned ord du lurer på + 

Faktaspørsmål 1-2 s. 44  

 

Husk at det er utegym de 2.første timene. 

 

 

 

Til onsdag  

Matte:  

Grønn:  

Blå:   

  

Samfunnsfag – Mesopotamia  

Grønn: Skumles s. 42-44, skriv ned ord du lurer på + 

Faktaspørsmål 1-2 s. 44 

Blå Skumles s. 42-44, skriv ned ord du lurer på + Faktaspørsmål 

3,4,5  s. 44 

  

Til torsdag 

Matte:  

Grønn:  

Blå:  

 

Naturfag:  

Grønn: 

Blå: 

 

Norsk: Leseboka s. 54 – 57 –Vennskap og 

forelskelse 

Grønn: Les s. 54-55 i Leseboka-skriv ned ord du 

lurer på+ skrive ferdig fortellingen din 

Blå:Les s. 54 – 57 i Leseboka- skriv ned ord du 

lurer på + skrive ferdig fortellingen din.  

 
  
 

Fredag:  

Norsk: Rettskriving –rett og slett s. 52 i Språkboka  

Grønn: Les s. 56-58 +oppg.5 s. 58 i Språkboka 

Blå: Les s. 56-58 +oppg. 5 og 6 s. 58 i Språkboka 

 

Grønn og blå: Levere inn «Arbeidsark bibliotek»(trenger ikke 

være ferdig, men skal ha kommet i gang med å lese i lånebok) 

  

Engelsk 

Grønn: skriv ned glosene på s.42-43 + oppg 35 og 33 s s. 26 i 

workbook 

Blå Skriv ned gloser s.42-43+oppg 32 og 24. s 26 - 28 i 

workbook 

 

Det gis mulighet til å komme godt i gang med oppgaver på 

skolen, bruk tiden godt.   

Husk leseleksene denne uka, elevene skal lese for lærer i 

løpet av dagen leseleksa er til. 

 

Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 08.30-09.15 Norsk  

Lånebok 

 

GYM 

Utegym  

Naturfag  

Matematikk 

Kunst og 

håndverk 

 2 09.15-10.00 

Pause 10.00-10.15      

3 10.15-11.00 Engelsk  Norsk/Samf.

fag  

Samf K&H Engelsk  

 11.00-11.40 Matfri Matfri Matfri Matfri Matfri 

4 11.40-12.25 KRLE Samf- Norsk Naturfag  Norsk  

5 12.25-13.10 Fysak  

Pause 13.10-13.25  Pause   Pause  God helg!  

        6 13.25-14.10 Matematikk No/Ma/Eng 

7 14.10-14.55 Musikk  



      Barman oppvekstsenter – et univers for lek og læring 

 
 
Lærer:              Gunn I. Edvardsen  97 08 58 74   

                                 

                                Gunn.Irene.Edvardsen@hitra.kommune.no    

 

                                 72 44 19 22 (kontor for lærere).                     

 

 

Ukeplanen er sett: __________________________ (foresatt/e) ____________(dato) 

 

Salaby 5.-7. trinn: http://podium.gyldendal.no/salabynext/5-7    

Zeppelin 6 elevsider: 

http://lokus123.lokus.no/?marketplaceId=4119728&languageId=1&siteNodeId=13807929  

 Læringsmål og min vurdering: JEG KAN 

GODT 

 

JEG KAN 

NESTEN 

 

JEG MÅ 

ØVE MER 

 

KRLE: Jeg kan noen fakta om Bibelen    

Engelsk: Jeg har øvd ukens gloser og kan noen engelske ord om 
sport 

   

Norsk: Jeg har øvd på å skrive ord med dobbeltkonsonant     

Samf.fag: Jeg kan samarbeide med andre om en felles oppgave    

Naturfag:    

Hei!  

 

Det har vært fine dager denne uka også, men noen må ennå jobbe med å finne fram det 

de skal og rette seg etter beskjeder. Lydnivået er langt bedre, elevene har (med noen 

unntak nå og da) blitt mer bevisste på stemmebruken sin. Vi gleder oss til å komme inn i 

et «ordentlig» klasserom.   

 

Minner på at det er viktig for hygienen, egen og andres velvære at alle dusjer etter 

gymtimene5 og 6. trinn dusjer hver for seg, be elevene komme i gymklærne på 

tirsdager.  

 

I løpet av uka vil vi gjennomføre elevundersøkelsen, mer informasjon sendes hjem med 

elevene på mandag sammen med planen. Jeg sender som vanlig planen både i papirform 

og elektronisk. Mattetimene mandag morgen er byttet til tirsdag ettermiddag, se 

timeplan.  

 

Hilsen Gunn Irene 

mailto:Gunn.Irene.Edvardsen@hitra.kommune.no
http://podium.gyldendal.no/salabynext/5-7
http://lokus123.lokus.no/?marketplaceId=4119728&languageId=1&siteNodeId=13807929
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