
 
UKEPLAN 6B 

UKE 9  

Tid Mandag Tirsdag 
LEKSEHJELP kl.08.00 

Onsdag 
LEKSEHJELP kl. 08.00 

Torsdag Fredag 

0830 – 0900 
 

Norsk: 
*Lesestund 
Krle: 
*Islam 

Samfunnsfag: 
*Europa 
  
 

 
Fysisk aktivitet 

Norsk: 
*Lesestund 
Musikk: 
*Øve dans til skoleballet 

Oppmøte i klasserommet 
 
 
 

 
SKIDAG  

VED  
SKULLERUDSTUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta på deg klær til å 
være ute hele dagen. 

 
Husk mat (mulighet for 

grilling) og drikke, 
samt sitteunderlag 

 
 

 
FOKUSFAG 

 

0900 – 0930 
 

0930 – 1000 

1000 – 1015 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

1015 – 1115 Matte: 
*Desimaltall 
 -Addisjon 
 -Subtraksjon 

Matte: 

*Desimaltall 
-Addisjon  
-Subtraksjon 

Krle: 
*Islam 

Naturfag: 
*Muskler og skjelett 

1115 – 1135 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

1135 – 1200 Storefri Storefri Storefri Storefri 

1200 – 1230 
 

Engelsk: 
*Leseforståelse 

Arbeidstid Kl. 12.30-13.00 
Samlingssalen: 
7. trinn inviterer til 
Bærekraftsmesse 

Samfunnsfag: 
*Ukens nyhetssak 
*Klassens time 
 
Norsk: 
* Språk forandrer seg 

Gr. 3 Gr. 4 Gr. 1 Gr. 2 

1230 – 1300 
 

Te
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g 
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l 

Sl
ø

yd
 1300 – 1310 Lillefri Lillefri Lillefri 

1310 – 1340 
 

BIBLIOTEK 
Husk å ta med  
biblioteksbøkene dine! 
Krle: 
*Islam 
 

NRK kommer på besøk 
for å informere om en 
kommende dramaserie 

Norsk: 
* Språk forandrer seg 

1340 – 1410 
 

Skoleslutt kl. 14.10 Skoleslutt kl. 14.10 Skoleslutt kl. 14.10 Skoleslutt kl. 14.10 

  Skoleslutt kl. 14.40  

 

 

 

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/
http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/


 

            LEKSEPLAN UKE 9  

Fag  Mål  Lekse  

Matte  Jeg kan gjøre avrunding og overslag med desimaltall.   
Jeg kan addere og subtrahere desimaltall.   
  

 Multi OPPGAVEBOK + rutebok: Gjør oppg. 3.38 - 3.39, s. 39, og oppg. 3.51, s. 41    
 Multi smartøving: Regn i minst 15 minutter (gjerne mer)   
  

Norsk  Jeg vet hva låneord og språktreet er.   Les side. 66 - 69 i Språkbok B og gjør oppgave 63 og 64 skriftlig i et dokument på PC. 
Lever oppgaven på Its i “Norsklekse uke 9”   

KRLE  Jeg kan beskrive hvordan en moske kan se 
ut, samt reflektere rundt dens betydning.  

  

Naturfag  Jeg vet hva skjelett og ledd er.    

Engelsk  Jeg har kontroll på ukas gloser  Øv på glosene (vi finner glosene felles i klassen)  

Samfunnsfag  Jeg vet hvordan jeg skal jobbe med landprosjektet mitt.    

Lesing  Jeg finner informasjon om landet mitt på Wikipedia.  Gå inn på Wikipedia og finn informasjon om landet ditt der.  
Skriv hva du finner i skriveboken din.  

PALS  Jeg benytter riktig inngang (trappa i skolegården) ved 
skolestart/ skoleslutt og i forbindelse med alle 
friminutt.  

  

                                      GLOSER   Ukens grammatikk-regel  
Engelsk  Norsk   Sammensatte ord deler vi mellom leddene. Eks: Kjøkken-benken, svømme-føtter.  

Vi deler ikke enstavelsesord: bok, hus  
Vi deler ikke personnavn. Eks: Fredrik Andersen  
  
Sammenskriving  
Vi kaller det sammenskriving når uttrykk eller grupper av ord blir skrevet i ett, uten mellomrom  
  
Særskriving  
Når ord i et uttrykk eller en ordgruppe blir skrevet hver for seg, kaller vi det særskriving  
Øveside: https://www.norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99320  

    

    

    

    

    

    

    

https://www.norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99320


                                UKENS INFORMASJON   

  
Onsdag får 6. trinn besøk av NRK Super som er i gang med casting til en ny dramaserie.  
I den forbindelse ønsker de å informere elevene om dramaserien, og om muligheten til å søke på audition.  
  
Torsdag arrangerer skolen skidag ved Skullerudstua. (Eget skriv er sendt ut i uke 7.)   
Husk å ta på deg klær til å være ute hele dagen, mat (vi har bål) og drikke, samt sitteunderlag om du trenger en pust i bakken.  
Alt utstyr du har med, må du ha ditt navn på. Stavene kan du gjerne legge igjen hjemme, spesielt om du ikke er så vant til å gå på ski.  
  
Ukeplan på papir: Etter vinterferien kommer vi ikke lenger til å dele ut papirkopi av ukeplanen til elevene på 4.-7. trinn. Dette av miljømessige og 
økonomiske hensyn. Ukeplanen legges ut på nett og den henges opp i klasserommet. Det er vår erfaring at det er et fåtall av elevene som bruker 
egen papirkopi aktivt. Dersom det skulle være behov for å fortsatt få en papirkopi av ukeplanen utlevert, så ta kontakt med kontaktlærer.  
  
Henrik går ut i pappaperm fra og med uke 9 og ut skoleåret. Nahoom er i denne perioden kontaktlærer for 6C. Dette påvirker ikke Nahooms timer i 
6A og 6B. Det er ansatt en ny lærer, Kristine, som skal undervise i matematikk og naturfag i 6C, og naturfag i 6A og 6B etter vinterferien. Hun 
begynner hos oss i uke 7.  
  
Vi minner fortsatt om at alle må ha pennalet i orden. Pennalet skal inneholde blyant, fargeblyanter, viskelær, blyantspisser og linjal.    
I tillegg er det mange som ikke har bokbind på bøkene sine. Fint hvis dette kan bli ordnet så fort som mulig  
  
     
 
 
 
 
  6A, svømming                       6B, innegym                    6C, utegym    
  
Line Skille 6A  
Liasa002@osloskolen.no   
  

Hilde 6B  
Hilde.tande@osloskolen.no  
  

Nahoom 6C  
Nahom2912@osloskolen.no  

Kristine  
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