
 

                         Ukeplan for 6B uke 43  
 
Kl.  Mandag  Tirsdag  Onsdag   Torsdag  Fredag  

09:00-10:45 Kroppsøving  
 
 
 
 

Matte:  
Omkrets og Areal 
 

Mat og Helse 
 

Norsk:  
Vi lager barnebok 

Naturfag:  
Bergarter 
 

10:45-11:15 Pause og spising  Pause og spising Pause og spising Pause og spising  Pause og spising 

11:15-12:15 Norsk: 
Elevundersøkelsen 
 

Engelsk: 
Record Breakers: 
Verbs in the past 
tense 
 

Matte 
Omkrets og areal 
 

Engelsk: 
Record Breakers: Verbs 
in the past tense 

Matte: 
Omkrets og areal 
 

Friminutt 
12:15-12:30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12:30-14:00 K&H: 
Spikerbilde 

 

Norsk:  
Vi lager barnebok 

KRLE:  
Reformasjonen 

Musikk 
Bibliotekstid fra 13:00!

 

Samfunnsfag:  
Bærekraftig utvikling 

Leksesjekk 

Viktig informasjon 
Leksehjelp: I uke 45 vil vi starte opp med leksehjelp. Leksehjelpen vil være tirsdager og onsdager fra kl.  08:15-08:45 hver eneste uke. Det vil være tre 
lærere til stede slik at elevene kan være i sitt eget klasserom. Mer informasjon kommer på skolemelding.  
Studenter: Dette er siste uken til studentene, de kommer tilbake etter jul. Det har vært hyggelig å ha ekstra voksne i klasserommene.  
Påkledning: Det begynner å bli kaldt ute, det er derfor viktig at elevene kler seg godt. Det kan være lurt å ha med lue og hansker/votter i sekken.  
Elevundersøkelsen: Denne uken vil alle klassene gjennomføre årets elevundersøkelse.  



 

 

 

Mål for uken 

Norsk: Jeg kan følge kriterier når jeg jobber med barneboken. 
Engelsk: I know the difference between regular and irregular verbs.  
KRLE: Jeg kan fortelle hvordan Martin Luther bidro til å endre kristendommens historie.  
Naturfag: Jeg kan gjenkjenne ulike typer steiner.  
Matte: Jeg kan regne ut omkrets og areal for firkanter og trekanter.  
Samfunnsfag: Jeg kan forklare ordet bærekraftig utvikling og hvordan min hverdag påvirker miljøet.  
PALS: Jeg kan gå rolig i gangene.  
Ukens lekser 

Matte: Gjør side 45 i Multi oppgavebok, husk pen innføring 

Norsk: Les minst 20 minutter hver dag. Husk å skriv det inn i leseloggen       
Samfunnsfag: Finn en reklamevideo som du synes enten er bra eller dårlig.  
English: Finish the worksheet about verbs in past tense (regular).  
 
 

 

 
Present tense 

 
Past tense 

 To live Lived 

 To dance Danced 

 
 
 
 

To jump Jumped 

To work Worked 

To open Opened 

To try Tried 

To protect Protected 

To stop Stopped 


