
 

Mål, uke 20 

Fag/Tema  Tema/ Mål: Jeg skal kunne  

Norsk Jeg kan lese rutetabell og lage regnefortellinger 

Matematikk  Jeg kan regne mellom måleenheter for volum. 

Samfunnsfag Jeg kan sammenlikne hvordan ulike kilder kan gi ulik informasjon om samme tema. 

Jeg kan reflektere over hvordan kilder kan brukes til å påvirke og fremme bestemte syn.  

Naturfag Jeg kan fortelle om menneskenes utforsking av universet. 

 

RLE Jeg kan sammenlikne religiøse bygninger. 

 

Klassemiljø  Jeg venter til jeg får ordet og snakker ikke i munnen på andre elever. 

  

  

 

  



  

Lekseplan, uke 20 

 Spor 1 Spor 2 Spor 3 Hver dag 

Norsk 

Les i noe valgfritt minst 30 minutter 

denne uken. 
 

Les i noe valgfritt minst 30 minutter 

denne uken. 
 

Les i noe valgfritt minst 30 minutter 

denne uken. 

 

Du bør lese i noe 

valgfritt minst 20 

minutter hver dag.  

 Spor 1 Spor 2 Spor 3 

Matematikk 
Ingen lekser i matematikk. Ingen lekser i matematikk. Ingen lekser i matematikk. 

 Spor 1 Spor 2 Spor 3 No new words this week 

Engelsk 

Leksefri uke Engelsk Norsk 

  

 

 



 

 

Ukeplan for 6A, Uke 20 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:45 – 09:45 

Mat og helse / Musikk 

 

Skoledagen starter 09.45 – 

En time senere enn vanlig. Kroppsøving (Inne) 

 

Norsk 
Bibliotek 09.30 09:45 – 10:45 Teater – Keeperen og havet 

 Samfunnsfag 
10:45 – 11:10 Spising Teater – Keeperen og havet Spising Spising 
11:10 – 11:30 
(man og ons) 
11:10 – 11:45 
(tir, tor og fre) 

Friminutt 
Teater – Keeperen og havet 

 Friminutt 

 

Friminutt 

 11:30 – 12:15 
(man og ons) 
11:45 – 12:30 
(tir, tor og fre) 

 

 

Fysisk aktivitet 

Teater – Keeperen og havet 

 

Samfunnsfag Ukens nyhetssak 

12:15 – 13:15 
(man og ons) 
12:30 – 13:30 
(tir, tor og fre) 

Matematikk 

Norsk  

Ukens nyhetssak 

13.15 – Slutt 
(man og ons) 

13:30 – Slutt 
(tir, tor og fre) 

 
  

 
  

Slutt: 14:15 Slutt: 14:30  Slutt: 13:15 Slutt: 14:30 Slutt: 13:45 

17. Mai 

http://www.rustad.gs.oslo.no/index.htm


 

 

 

UKAS INFORMASJON 

Undervisning av Våtmarksenteret ved Østensjøvannet tre onsdager fremover 

Klasse A: Torsdag 5.mai klokken 10.00-13.00 
Klasse B: Torsdag 12.mai klokken 10.00-13.00 
Klasse C: Torsdag 19.mai klokken 10.00-13.00 
 
Vi spiser ute denne dagen og må ha med matpakke som egner seg til det. Husk riktig klær, nok vann, skrivesaker og noe å sitte på.  
 

Grunnlovsfeiring – 17.mai 

Fridag. God feiring! 

Keeperen og havet 

Onsdag skal vi på Det Norske Teateret og se forestillingen «Keeperen og havet». Forestillingen begynner klokka 1200 og er ferdig først klokka 1330. Vi er nok ikke tilbake på 
skolen før nærmere 14:15. Fordi elevene er ferdige en time senere, har vi valgt å også begynne skoledagen en time senere. Elevene begynner derfor på skolen klokka 09:45 
denne dagen. 

 
Matematikk 
Denne uken blir elevene testet i divisjon, for at vi lærere kan se hva vi må arbeide mer med i divisjon. Det vil kun være divisjonsstykker med svar fra 0 til 10 (motsatt lille 
gangetabell). 
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