
      Barman oppvekstsenter – et univers for lek og læring 

Ukeplan for 6. klasse Uke 49         Navn: ______________ 

Vaktmester: Sara har ansvar for melk og frukt denne uka 

 

Til tirsdag: 

Matte: 

Grønn:  
Blå   

 

 

 

 

 

Les i lånebok i 15 minutter. 

 

HUSK SVØMMETØY! Ta buss direkte til 

Fillan fra morgenen. 

Til onsdag  

Norsk Leseboka s. 102-105:  

Grønn:Les s. 102 – 103, skriv ned ord du lurer på. Hvem er 
hovedpersonen? 

Blå: Les s. 102 – 105, skriv ned ord du lurer på. Hvem er 

hovedpersonen. + oppgave 8 s. 107 

Grønn og blå: Kunne skrive ½ side om låneboka du har 

valgt 

Få med info om hovedperson og handling så langt 

 

Samfunnsfag – Prøve om Mesopotamia: 

Grønn: Øv på faktaspørsmål s. 44 i Gaia 5 - PRØVE 

Blå  Øv på faktaspørsmål s. 44 i Gaia 5 - PRØVE 

 

Les i lånebok i 15 minutter. 

Til torsdag 

Matte:  

Grønn:  

Blå:  

 

Naturfag:  

Grønn: 

Blå: 

 

 
  

Les i lånebok i 15 minutter. 

Fredag:  

Norsk: Æ - lyden s. 62 i Språkboka  

Grønn: Les s. 62 +oppg.16   s. 63 i Språkboka 
Blå: Les s. 62 +oppg. 16-18 s. 63 i Språkboka 

 Grønn og blå: Skriv 5 – 8 setninger med ordene på s. 62 - 63 

 

Engelsk Quiz+GrammarThere is/There are/Some/any 

Grønn: Øve godt på s.46-47 i textbook + oppgavene på s. 30 i 

workbook   Grammar test  
Blå Øv godt på s. 46-47 textbook+ oppg. s. 30-31 Grammar test 

 

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

skolen, bruk tiden godt. ☺ Se tilbakemelding på tekst, har 

du fått bearbeidet teksten din? 

Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 08.30-09.15 Norsk  

 

GYM 

Svømming 

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.fag Norsk Naturfag  Norsk + 

Det er mitt valg 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    

Engelsk: Jeg har øvd på reglene for there is / there are, some/any 
og preposisjoner på engelsk(s.46-47 i tekstboka) 

   

Norsk: Jeg har bearbeidet teksten min, har delt den inn i 

innledning, hoveddel og avslutning og rettet opp skrivefeil og 

fått mer innhold. 

   

Samf.fag: Jeg kan noen fakta om Mesopotamia    

Naturfag:    

Hei!  

 

Vil minne på at det er viktig for både leseforståelse og det å skape egne tekster at det 

oppfordres til lesing også hjemme, i tillegg til på skolen. Snakk hjemme om det å gi 

plass til alle, og at noen kommentarer kan være sårende selv om de ikke er ment slik. 

 

Det er satt av tid til leseøkter og lånt inn bøker basert på ønsker fra elevene som de 

låner, disse bøkene er lånebøker. Jeg skal bytte ut og supplere etter hvert, slik at dette 

forhåpentligvis kan være en erstatning for bokbussen som vi dessverre har mistet.  

 

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.  

 

Hilsen Gunn Irene 

 

Plans julekalender: https://www.plan-norge.no/julekalender/luker  

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


      Barman oppvekstsenter – et univers for lek og læring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


