
 

Mål, uke 47 

Fag/Tema  Tema/ Mål: Jeg skal kunne  

Norsk  Jeg kan skrive argumenterende tekst. 

Matematikk  Jeg tenker over de forskjellige plassene i tallsystemet når jeg regner. 

Engelsk  Jeg lytter til engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og skriver og samtaler om innholdet. 

 

Samfunnsfag  Jeg kan reflektere over hvorfor konflikter oppstår, og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan håndtere konflikter. 

 

Naturfag  Jeg kan forklare hva som skjer nå en partikkel får tilført varme (energi). 

RLE  Jeg kan beskrive og presentere noen sentrale og rituelle praksiser og etiske normer fra kristendommen samt andre østlige og vestlige religioner og 
livsynstradisjoner. 

Klassemiljø  Jeg vet at samarbeid er nødvendig. Jeg vet at det kan være både krevende og morsomt.  

 

  

  

  



  

Lekseplan, uke 47 

 Spor 1 Spor 2 Spor 3 Hver dag 

Norsk 

1: Les i boken din minst 20 minutter. 

2: Lag et lydopptak hvor du leser i 2 minutter 

fra boken din. Lever lydopptaket på teams. 

3: Skriv en oppsummering på minst 3 

setninger om hva du leste i et Word-

dokument. Lever lydopptaket og Word-

dokumentet på teams.   

1: Les i boken din minst 30 minutter. 

2: Lag et lydopptak hvor du leser i 2 minutter 

fra boken din. Lever lydopptaket på teams. 

3: Skriv en oppsummering på minst 5 

setninger om hva du leste i et Word-

dokument. Lever lydopptaket og Word-

dokumentet på teams.   

1: Les i boken din minst 30 minutter.  

2: Lag et lydopptak hvor du leser i 2 

minutter fra boken din. Lever 

lydopptaket på teams. 

3: Skriv en oppsummering på minst 5 

setninger om hva du leste i et Word-

dokument. Lever lydopptaket og 

Word-dokumentet på teams.   

Les i noe valgfritt minst 15 

minutter hver dag. Husk å 

registrere i Norli 

lesekonkurranse! 

 Spor 1 Spor 2 Spor 3 Ukas ord og begrep 

Matematikk Ingen mattelekser denne uka 
Konflikt 

Part 

 Spor 1 Spor 2 Spor 3 This week’s glossary 
No new words this week 

Engelsk Ingen engelsklekser denne uka 

Engelsk Norsk 

  

 

Ukas person 

Det blir ingen flere «ukas person» før jul. Hvis du har lyst til å fortelle om noe interessant, dele en nyhet eller presentere en person for resten av klassen, 

må du gjerne gjøre det. Da sier du i fra til Thomas, minst en dag før presentasjonen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ukeplan for 6C, uke 47 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08:45 – 09:45 

 

Norsk 

Planlegging av aktiviteter til 

aktivitetstimen og turdagen 

 

Bibliotekstid 09.00 

Norsk 

Matematikk 

Aktivitetstur hele dagen! 

 

Husk pennal, rikelig med 

vann og klær passende til 

været. 

09:45 – 10:45 Matematikk 

 

Fellessamling 10.00 - 10.30 
10:45 – 11:10 Spising Spising Spising Spising 
11:10 – 11:30 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 
11:30 – 12:15  

Fysisk aktivitet 

 

RLE 

Aktivitetstime på tvers av 

trinnet 

Samfunnsfag 

12:15 – 13:15 

Engelsk 

Musikk 

 

Rosa gruppe 

Mat og helse 

 

Lilla gruppe 

Kroppsøving 

Husk skifteklær og 

innesko 13.15 – Slutt 

 

 

 

 

 

  

 

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

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


UKAS INFORMASJON 

Fellessamling 

På onsdag er det fellessamling i Samlingshallen klokken 10.00 – 10.30.  

 

Turdag 

På fredag drar vi på aktivitetstur til Skullerud. Vi blir borte hele dagen. Elevene må ha med seg pennal, riktig klær og rikelig med vann. Vi skal lage suppe på bålet denne 
dagen, men elevene må også ha egen matpakke. 

 

Juleverksted 

I år skal vi lage julehus av blant annet melkekartonger. Ta vare på melkekartonger og send de til oss ferdigskylt.  

 

Lesekurs 

Vi fortsetter med lesekurs på trinnet. Elevene som deltar på lesekurset, vil få med seg teksten vi jobber med hjem og får egen leselekse fra denne teksten. Leksen går ut på å 
lese teksten i et lydopptak og skrive en fortsettelse (maks ti setninger) på teksten i et Word-dokument. Lydopptaket og Word-dokumentet leveres på teams under ukens 
lydopptakslekse. Elevene skal IKKE gjøre den andre norskleksen.  

Bendik Skauli, 6A 

Bendik.skauli@osloskolen.no 

Line Skille, 6B 

Liasa002@osloskolen.no  

Thomas Brekke, 6C 

Thbra007@osloskolen.no  

Helene Vetland 

Helene2501@osloskolen.no 

Ingvild Plaum 

Ingvip2505@osloskolen.no  

Elena Grand 
Elgra008@osloskolen.no 
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