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UKEPLAN 6A 
UKE 50  

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
0830 – 0900 
 

 NORSK/NATURFAG SAMFUNNSFAG GEITMYRA 
 

AVREISE BOGERUD T-BANE 
08.00 

 

LESESTUND ELVENE MØTER I 
KLASSEROMMET 
 
 
 
 
10.00 Julegudstjeneste og 
samling på skolen 
 
 

0900 – 0930 
 

MATTE 

0930 – 1000 
 

1000 – 1015 Lillefri  Lillefri Lillefri Lillefri 

1015 – 1115 MATTE NORSK  JULEVERKSTED 

1115 – 1135 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

1135 – 1200 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

1200 – 1230 
 

ENGELSK Leksehjelp   JULEVERKSTED/UTETIME 
FRA CA. 13.10 

Norsk  

1230 – 1300 
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1300 – 1310 Lillefri Lillefri Lillefri 

1310 – 1340 
 

NORSK  FYS.AKT/MAT OG HELSE 
TEORI 

1340 – 1410 
 

1410 – 1440 Skoleslutt Skoleslutt Skoleslutt Skoleslutt 
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Gloser Ukens begreper 

Engelsk Norsk Ord Forklaring 

Ingen gloser    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

 

LEKSEPLAN 6 
 

Fag Mål Lekse 
KRLE   

Matematikk  Mål din egen høyde og resten av de du bor sammen med. Legg sammen resultatene. Regn ut 
gjennomsnittet om du klarer det (om du ikke får det til skal dere gjøre det sammen på skolen). 

Naturfag  Husk å observere månen, og skriv ned i skjemat du fikk i forrige uke  

Samfunnsfag Jeg kan gjøre greie for de viktigste 
maktinstitusjonene i Norge, deres 
hovedoppgaver og diskutere skiller mellom å 
leve i et demokrati og et samfunn uten 
demokrati. 

 

Norsk Jeg kan gjengi hovedinnhold i leste tekster, 
fortelle om tid, sted og hovedpersoner, og 
beskrive typiske formtrekk. 

Les 30 minutter hver dag.  

Engelsk Jeg kan bruke verb i preteritum i en tekst. Skriv minst 8 setninger i innleveringsmappa på ITS om hvordan du har hatt det på Geitmyra dette året, og 
om hva du har lært. Hvis du skriver at du har lært mye, er det fint om du også skriver hva du har lært. Bruk 
setninger med verb i preteritum (f. eks I learned..) 

PALS Jeg kan vise ANSVAR, OMSORG og 
RESPEKT 
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INFORMASJON 
  

Hei! 
 
Fortsatt har vi fokus på å lytte til andre som snakker og å rekke opp hånda når vi skal si noe eller lurer på noe. På tipsplakaten vi har laget til regelen, er et 
tips at man sitter på plassen sin og ikke vandrer rundt. Dette har vi spesielt fokus på nå fremover. Fokuset er at man går rett til plassen sin når man går inn i 
klasserommet og trenger man av en eller annen grunn å gå fra plassen sin i løpet av timen så skal man rekke opp hånda å spørre. Vi tror at da blir det 
lettere å lytte til den som har ordet og lettere for alle å få med seg beskjeder.  
 
I tillegg repeterer vi reglene om at vi skal være snille med hverandre og hva som da kan være lurt å si for at vi har en god tone med hverandre.  
 
Mandag og tirsdag er vanlige dager.  
Onsdag drar vi på Geitmyra. Avreiser fra Bogerud T-bane 08.00 
Torsdag: Vi har juleverksted i klasserommet og avslutter dagen med å være ute fra ca. 13.10. 
Fredag: Julegudstjeneste og samling på skolen.  
 
 
Leksehjelpen på morgenen onsdager og torsdager 
Siden vi har lagt opp til at mange lekser skal leveres på data, kan alle møte opp på datarommene. Ta med det dere trenger for å få gjort leksene. Ta også 
med sekkene til datarommet.  
 
 
Geitmyra 
Siste besøk på Geitmyra blir 12. desember. Det betyr at vi ikke får vært med på skolens felles juleverksted. Dette løser vi med å ha juleverksted i klassen 
på torsdag. 

 
Sykefravær skal meldes gjennom skolens fraværstelefon for elever. Send SMS til 5944 7270. Start meldingen med RUT klasse melding, husk avsender. 
Eks: "RUT 6A Ole er syk i dag. Mvh…». 
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