
      Barman oppvekstsenter – et univers for lek og læring 

Ukeplan for 6. klasse uke 22       Navn: ______________ 
Vaktmester har ansvar for melk og frukt, dele ut ark, og koste gulv i uke 22. Liste i kl.rom. 

 

Til tirsdag: 

 

Husk svømmetøy! PS! Det er lurt med litt 

ekstra mat. siden det er langdag. Elevene 

blir gjerne ekstra sultne, og får ekstra 

matpause i starten av 6.time. 

 

 

 

Les i lånebok i 15 minutter. 

Til onsdag  

 

Samfunnsfag/norsk: Barnekonvensjonen – Avisartikler(hefte) 

Grønn: Lese ferdig artiklene i heftet, og lag minst to spørsmål til hver 
artikkel. Lag et tankekart om en av artiklene.  

Blå Lese ferdig artiklene i heftet, og lag minst fire spørsmål til hver 

artikkel. Velg en artikkel og lag et kort referat om hva artikkelen handler 
om. 

Nettsted til tekster og artikler: 

https://www.unicef.no/undervisning/barnp%C3%A5flukt 

 
Les i lånebok i 15 minutter. 

Til torsdag:  

 

KRLE: Vi er like- og forskjellige 

 

 Les s. 24-25 i VIVO og lag 3 spørsmål om 

fordommer. + lag en kort liste over hva 

det vi si å være norsk. 

 

 

 

Husk å ta med bagasjen til 

klasseturen på skolen i dag. 

Dere reiser fra Barman ca. 

13.10. 
 

                         😊 😊   

Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 08.30-09.15 Norsk  Svømming   Naturfag  
Matte  

 Östersund 

       😊  
2 09.15-10.00 

Pause 10.00-10.15      

3 10.15-11.00 Engelsk  Samf/norsk Aktivitets-dag Kunst og 

håndverk 

 

 

 11.00-11.40 Matfri  Matfri   

4 11.40-12.25 Samf.fag Naturfag  Aktivitets-dag KRLE  

5 12.25-13.10 FYSAK 

Pause 13.10-13.25      God helg!  
      ☺     

6 13.25-14.10 Matte  

7 14.10-14.55 

Dette bildet av Ukjent 

forfatter er lisensiert 

under CC BY-NC-ND 

https://www.unicef.no/undervisning/barnp%C3%A5flukt
https://9bvidepregarc.blogspot.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


      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).                     

 

 

 Zeppelin 6 elevsider: 

http://lokus123.lokus.no/?marketplaceId=4119728&languageId=1&siteNodeId=6894348  

VIVO 5.-7.trinn: 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=8701&redirect_from_tibet=true  

Stairs 6: https://stairsonline6.cappelendamm.no/stairsonline567/kapittelside.html?tid=1535297  

Salaby 5.7.trinn: http://skole.salaby.no/5-7     Bar17 er brukernavn, passordet er gris  

 

 

 Læringsmål og min vurdering: 

 
Jeg kan følge beskjeder som blir gitt 

JEG KAN 

GODT 

 

JEG KAN 

NESTEN 

 

JEG MÅ 

ØVE MER 

 

KRLE: Jeg kan forklare hva det vil si å være raus.    

Engelsk: Jeg kan fortelle om immigrasjonen til Amerika.    

Norsk: Jeg kan skrive faktasetninger og lage spørsmål til 

artikler om et bestemt tema, 

   

Samf.fag: Jeg kan fortelle om noe av det UNICEF jobber med.    

Naturfag:     

Hei!  

Her er planen for uke 22, det er svømming på tirsdag. Som tidligere sagt øver vi ennå på 

det å følge beskjeder, og det å akseptere at alt gruppearbeid organiseres ved trekking. 

Temaet i sosial kompetanse er å være lyttende, snakk gjerne om det hjemme. Denne uka 

er det Barnekonvensjonen som er fagtema både i norsk, KRLE og samfunnsfag. På 

torsdag ca 13.10 er det første start på klasseturen til Östersund. Kos dere masse, og gjør 

deres beste for å få til en fin tur og en opplevelse det er artig å se tilbake på. 😊 GOD 

TUR! 

Hilsen Gunn Irene 
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