
 

 

 

 

 

Økt  Kl. Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1 08.45-09.15 KRLE 

(Elena) 

PROSJEKTDAG: 

Næringskjede og 

biologisk mangfold 

 

 

Samfunnsfag 

(Emma) 

Teaterlek 

(Tomm) 

K&H: Nål (Thea) 

Mat & helse: Krem (Elena) 09.15-09.45 

 09.45-10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

2 10.00-10.30 Matte  

(Tor) 

Matte  

(Tor) 

Norsk grammatikk 

(Beate, Kristina) 

 

K & H/ mat & helse 

(Thea og Elena) 

 

10.30-11.00 

 11.00-11.30 

 

Spising (Tomm) Spising Spising Spising 

11.30-12.00 

 

Storefri (fysak på 

kunstgresset) 

Storefri Storefri Storefri (fysak på 

kunstgresset) 

3 12.00-12.30 Bibliotek/norsk 

(Vikar) 

Engelsk (Kristina) Inneegym (Elena og Tomm) 

 

Norsk (Kristina) 

Logbok 12.30-13.00 

4 13.00-13.30  Norsk (Bokslukerprisen) 

(Kristina, Emma) 

Samf/KRLE 

(Emma) 13.30-14.00 

5 14.00-14.30  Musikk  

(Sigurd) 14.30-15.00  

  Slutt 13.00 Slutt 14.15 Slutt 14.00 Slutt 15.00 Slutt 14.30 



  

UKEPLAN FOR KLASSE 6A  
6. trinn stiller opp hver dag kl. 08.45 ute foran den store trappa.  

    LEKSEPLAN UKE 39  
Fag  Mål  Lekse  
Matte  Jeg kan si hvilken verdi sifrene har i et desimaltall med tre 

desimaler. 
 
Matte:  
Gå inn på Campus matte. Se gjennom leksjonen om «Avrunding» som ligger på fredag.  
 
Norsk: 
1. Lese det fjerde utdraget «Familien Brattbakk» i Bokslukerprisen. Dere har fått den lest 
høyt på klassen, men skal lese den en gang hjemme en gang til så dere kan fortelle hva 
dere syns om den og hvorfor.  
2. Sett strek under 5 ord som du ikke forstår eller som du tror andre kan ha vanskeligheter 
med å forstå. 
3. sett strekk under 10 adjektiv. 
 

Leselekse hver uke:  
Les 15 min om dagen i norsk lesebok og les 20 min i uken i engelsk lesebok. 

 
Vi ønsker alle en riktig god høstferie! 

 

 

Norsk   Jeg kan skrive en argumenterende tekst og vet at det er 

en prosess å skrive en tekst. 

Jeg kan finne adjektiv i en tekst. 
KRLE   Jeg kan gi eksempler på hva som er positivt med å tilhøre 

en religion eller et livssyn. 
Jeg er kjent med min rett til å tenke og tro på det jeg selv vil. 
Jeg kan reflektere over hvordan fordommer kan føre til 
diskriminering. 
Jeg kan finne løsninger på hvordan vi kan bli kvitt negative 
fordommer.    

Naturfag   Jeg kan forklare hva en næringskjede og et næringsnett er. 
Jeg kan forklare hva som menes med biologisk mangfold.  
  

Engelsk   Friends and Foes 
 
I can write a story with a beginning, a middle and an end. 
I can use regular and irregular verb in the past tense. 

Samf.fag   Jeg kan drøfte hva likeverd og likestilling har å si for et 
demokrati, og utvikle forslag til hvordan en kan motarbeide 
fordommer, rasisme og diskriminering.  
  



 

   BEGREPER         Ukens grammatikk- / rettskrivingsregel  
ARGUMENT DEMOKRATI  ADJEKTIV  

Adjektiv er ord vi kan bruke for å beskrive substantiv.                                           
Et adjektiv kan si noe om hvordan noe ser ut, er eller føles. 
Eksempel: tøff, rask, smart, gul, godt, stor, liten og rutete      
Adjektiv gradbøyer vi i gradene positiv, komparativ og superlativ.                                 

F. eks. stor – større – størst   
  

ARGUMENTERE NÆRINGSKJEDE 

ADJEKTIV NÆRINGSNETT 

DESIMAL TALL DESIMALER 

VERDENSRELIGIONER RELIGIONSFRIHET 

  

UKENS INFORMASJON  
Husk å ta med bibliotekbøker på mandag! Mandag er siste mulighet for å låne bøker før høstferien  
 
Norli junior lesekonkurranse:   
MINNER PÅ AT DET FORTSATT ER EN DEL ELEVER SOM IKKE HAR MELDT SEG PÅ. DETTE ER OBLIGATORISK. 
6.trinn skal delta på Norli junior lesekonkurranse i år også. Lesekonkurransen starter 12. september, og varer til 9. desember. Gå inn på lenken 

https://www.norlijunior.no/   og registrer deg med den nye klassekoden. Klassekoden er: DGA4 

Hjelp barna med å registrere bøker på lesekonkurransen. 
 

På tirsdager kan undervisningen foregå både ute og inne. Det er derfor viktig at dere har klær til å være ute med på 
tirsdager. 
 
Klassen har teaterlek med Tomm frem til jul annen hver torsdag i første time. 

Sosial kompetanse  Jeg stiller raskt opp når friminuttet er over.  
Jeg snakker pent både til og om andre. 

https://www.norlijunior.no/


 
Innegym denne uke. HUSK gymklær, håndkle og såpe.  
   
 

Viktige datoer   
Gjenglemt tøy I uke 39 legges gjenglemt tøy ut i Foajeen. Det sendes til Fretex og gjenbruk på K&H. 
 
Klangbein for 4.-7.trinn 12. oktober  

 
«Etter-skole-aktiviteter»  
Minner om at Miljøteamet har satt i gang med «Etter-skoleaktiviteter: 
 
Tirsdager: 5. + 6. trinn: Miljørommet: «Henge med venner». Vi hører på musikk, spiller brettspill og skravler fra kl. 14.30. 
Samlingssalen: Spiller bordtennis. 
 
Torsdager: 5., 6. + 7.trinn: Samlingssalen: Sjonglere og gjøre dice-stacking. 
 
  
Mat og helse grupper 

Krem: Edward, Julian, Edvard, Yacoub, Karin, Batuhan, Leila, Altan, Rim, Mats, Joshua. 

Fløte: Samuel, Ingrid, Alexander, Mahdia, Adeeb, Sofie, Sanchoi, Azra, Mohamed. 

 

Kunst og håndverk grupper 

Nål: Samuel, Ingrid, Alexander, Mahdia, Adeeb, Sofie, Sanchoi, Azra, Mohamed. 

Tråd: Edward, Julian, Edvard, Yacoub, Karin, Batuhan, Leila, Altan, Rim, Mats, Joshua. 

 



Svømmegupper 

Svømmeføtter: Julian, Yacoub, Batuhan, Mats, Altan, Aleksander, Mohamed, Samuel, Sanchoi. 

Badeball: Edward, Karin, Rim, Edvard, Joshua, Ingrid, Mahdia, Adeeb, Sofie, Azra, Leila. 

Kristina Bennich Grønkjær: Kontaktlærer, 
norsk og engelsk  
kristina.gronkjar@osloskolen.no   

Emma Simensen: Samfunnsfag, KRLE, 
naturfag: 
emma.simensen@osloskolen.  

Beate Thorsvik: spes ped.lærer: 
Beate.thorsvik@osloskolen.no 
  

Thea Brattetaule: Kunst & håndverk  
Thea.brattetaule@oskolen.no  

Elena Grand:  Gym, mat og helse  
elena.grand@osloskolen.no     

Tomm: Fysisk aktivitet, miljøarbeider, Art coach, teaterlekinstruktør,   
tomm.kristensen@osloskolen.no    

Sigurd Aarvig : Musikk  
Sigurd.aarvig@osloskolen.no  

Tor Strand: Matte:  
tor.strand@osloskolen.no  
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