
 

 

 

                         Ukeplan for 6A uke 44  
 
Kl.  Mandag  Tirsdag  Onsdag   Torsdag  Fredag  

09:00-10:45 Norsk 
Bokslukerprisen 
 
Bibliotekstid fra 
10:00! 

Forfatterbesøk: 
Vi får besøk av Endre 
Lund Eriksen.  
 

Norsk:  
Vi lager barnebok  

Matte 
Multiplikasjon med 
desimaltall.  
 

Mat og Helse 
 

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

11:15-12:15 Kroppsøving  
 

KRLE:  
Ritualer 

Engelsk  
United States 
Presidential Election. 

KRLE 
Ritualer   

Engelsk  
United States 
Presidential Election. 

Friminutt 
12:15-12:30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12:30-14:00 K&H 

 

Naturfag:  
Bergarter 
 

Kroppsøving 
 

Samfunnsfag:  
Reklame 
 

Du kan ha med: 
- En valgfri drikke 

- Vanlig matpakke 
Kostyme 

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.  
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.  
Halloween: På grunn av smittevern holder skolen en halloweenfeiring klassevis. Elevene får lov til å ta med en halvliter med valgfri drikke og de får 
godteri fra skolen. Elevene kan kle seg ut, men vi lager også masker på skolen.   



 

Mål for uken 

Norsk: Jeg kan følge kriterier når jeg jobber med faktaboken. 
Engelsk: I know some facts about The United states presidential election. 
KRLE: Jeg kan forklare hva et rituale er.   
Naturfag: Jeg kan gjenkjenne ulike typer steiner og forklare hvordan de blir dannet. 
Matte: Jeg kan regne ut tosifret tall med desimaltall. 
Samfunnsfag: Jeg vet hvordan reklame påvirker oss positivt og negativt.   
PALS: Jeg kan gå rolig i gangene.  
Ukens lekser 

Lesing: Les minst 20 minutter hver dag. Husk å skriv det inn i leseloggen       
Norsk: Gjør ferdig barneboken din. 
KRLE: Velg deg ut en religion og skriv om minst to ulike ritualer.  
Matte: Gjør side 115 i Multi oppgavebok, husk pen innføring.  
English: Finish the worksheet about irregular verbs.  
 

 
 
 
 
 


