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UKEPLAN 6C 
UKE 51  

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
0830 – 0900 
 

JULEFROKOST 
Husk det du skal ta med 

😊 

 
 
 
 
 
 
FYSAK 

NORSK Vi går til Symra Kino og 
ser film sammen med 
resten av skolen. 

Oppmøte kl. 08:00 på 
skolen. 6.trinn har 
ansvaret for fakkeltoget til 
Rådyrdalen. 
 
Huska ekstra varme klær! 

  

0900 – 0930 
 

0930 – 1000 
 

1000 – 1015 Lillefri  Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

1015 – 1115 NATURFAG MATTE GRUPPER  
Vi tar juleferie kl.12 

 

1115 – 1135 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

1135 – 1200 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

1200 – 1230 
 

KRLE LEKSEHJELP GRUPPER  
 
 
 
 

GOD JUL 😊  

 

1230 – 1300 
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1300 – 1310 Lillefri Lillefri Lillefri 

1310 – 1340 
 

ENGELSK GRUPPER  

1340 – 1410 
 

1410 – 1440 Skoleslutt Skoleslutt Skoleslutt Skoleslutt 
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Gloser Ukens begreper 

Engelsk Norsk Ord Forklaring 

Ingen gloser  Måneformørkelse Månen kommer inn i jordas skygge 

  Solformørkelse Månen skygger for sola 

    

    

    

    

    

    

    

 LEKSEPLAN  

Fag Mål Lekse 
KRLE Eleven kan gjøre rede for noen fortellinger i 

GT, med særlig vekt på fortellingen om 
Moses. 

 

Matematikk Plassere heltall, desimaltall og brøker på en 
tallinje, og forklare forskjellen mellom heltall, 
desimaltall og brøk.    

 

Naturfag Jeg kan tegne og beskrive de forskjellige 
månefasene 

Måneobservasjon: Kopiark du får i timen: Tegne i rutene hvordan månen ser ut. Husk å at du må sjekke hver 
dag i 28 dager. 

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. 

Jeg håper dere leser masse i juleferien 😊 Husk at lesekonkurransen varer ut året, dvs. til og med 

31.desember! 

Engelsk Jeg kan fortelle med egne ord hva boka jeg 
leser handler om. 

 

PALS Jeg kan vise ANSVAR, OMSORG og 
RESPEKT 

Jeg er FORTSATT en god, hemmelig nissevenn. På torsdag får alle vite hvem som har vært deres 

nissevenn 😊  

mailto:HelleM1208@osloskolen.no
mailto:Krana009@osloskolen.no
mailto:Malua012@osloskolen.no
http://www.rustad.gs.oslo.no/index.htm
http://www.rustad.gs.oslo.no/index.htm


Helle Madsen 6A 
HelleM1208@osloskolen.no 

Kristian Antonsen 6B 
Krana009@osloskolen.no 

Marthe Lunde 6C 
Malua012@osloskolen.no 

 

 

 

 

INFORMASJON 
  

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…». 
 
Julefrokost 
Mandag morgen kl.08:15 blir det julefrokost for klassen. 
Melding fra Irmild:  
Velkommen til julefrokost for 6c med foreldre mandag 17. desember kl 08.15-09.15 i klasserommet. 
Jenteforeldrene tar med et pålegg hver, gutteforeldrene tar med noe å drikke. Brød og smør blir kjøpt inn. Vi ordner med 
tallerkener, kniver og kopper. 
 
Kino  
Onsdag formiddag skal vi på kino sammen med resten av skolen.-9q 
 
Leksehjelp 
Leksehjelpen onsdag og torsdag morgen denne uken utgår. 
 
 
Hemmelig nissevenn 
Alle i klassen har fått en hemmelig nissevenn. Nå er det om å gjøre å gjøre hyggelige nissestreker uten at den andre finner ut at 
det er du som er den hemmelige nissevennen. Vi avslører hvem som har vært hvem sin nissevenn siste skoledag. 
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