
 

 

4.-7.trinn Klasse: 6C 
 

Kontaktlærer: Tor 

Økt Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 0845-0945  MATTE (Tor) 

Tall og tallsystemer 

 

TVERRFAGLIG 

PROSJEKTDAG   

Tema: Praktisk 

matematikk    

  

Gruppe 1 

Kunst og 

Håndverk 

 Gruppe 2 

Mat og helse 

 NORSK (Emma) 

 Lesing/Grammatikk 
 

 MATTE (Tor) 

Tall og tallsystemer 

  0945-1000 
 

 LILLEFRI LILLEFRI  LILLEFRI  LILLEFRI 
 

1000-1100  KRLE (Emma) 

Tverrfaglig tema: 

Trosfrihet 

Kunst og 

Håndverk 

Mat og helse MUSIKK (Sigurd)  

  

ENGELSK (Kristina) 
 

MIDT-TIME 1100-1130  SPISING   SPISING  SPISING  SPISING  SPISING 

1130-1200  STOREFRI 

Fysak 

 STOREFRI   STOREFRI  STOREFRI  STOREFRI  

Fysak 

3 1200-1300  NORSK (Tor) 

Tverrfaglig tema: 

Trosfrihet 
 

TVERRFAGLIG 

PROSJEKTDAG   

Tema: Praktisk 

matematikk       

 

  

 NORSK (Tor) 

Tverrfaglig tema: Trosfrihet 

 SAMF (Tor) 

Tverrfaglig tema: 

Trosfrihet 

 BIBLIOTEK (Emma) 

 NORSK (Tor) 

Lesing/Grammatikk 

4 1300-1330   

  

  

  

1330-1400  KRLE (Tor) 

Tverrfaglig tema: 

Trosfrihet 

ENGELSK (Kristina)  
 

5 1400-1430   

  

1430-1500   MATTE (Tor)   

  Slutt kl.13:00 Slutt kl.14:15 Slutt kl.14:00 Slutt kl.15:00 Slutt kl.14:30 

 

            LEKSEPLAN UKE 39 - 6C 

Fag  Mål  Lekse  

Matte  Jeg kan si hvilken verdi sifrene har i et desimaltall 

med tre desimaler.  
Til fredag: 

Gå inn på Campus matte. Se gjennom leksjonen “Avrunding” som ligger 

på fredag.   
Norsk  Jeg kan lytte til og videreutvikle innspill fra andre 

og begrunne egne standpunkter i samtaler. Jeg kan 

finne adjektiv i en tekst. Jeg kan bøye adjektiv i 

gradene positiv, komparativ og superlativ 

Til fredag:  

Les det fjerde utdraget i Bokslukerprisen «Familien Brattbakk». Finn ti 

adjektiv og sett strek under disse.  

Les 15 min om dagen i norsk lesebok 

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 et hvordan næringskjeder og 

næringsnett fungerer. 

   

Engelsk  I can write a story with a beginning, a middle and an 
end. 

Les 20 minutter i en engelskbok hver uke. 

Samfunnsfag  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. 

 

Klassemiljø  Jeg stiller opp raskt når friminuttene er over. Jeg 

snakker pent både til og om andre. 

 

  Ukas grammatikk-regel   
Begreper 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 

Demokrati Desimaler 

Religionsfrihet Adjektiv 

 
Verdensreligioner 

 

Ukeplan for 6c - Uke 39 



 

 

 

Informasjon og meldinger 

 

• Norli junior lesekonkurranse: 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: CYEH 

  
  
På tirsdager kan undervisningen foregå både ute og inne. Det er derfor viktig at dere har klær til å være ute med på tirsdager.  
  
«Etter-skole-aktiviteter»  
Minner om at Miljøteamet har satt i gang med "Etter-skole-aktiviteter"                                                                  
*Tirsdager: 5. og 6. trinn: Miljørommet: "Henge med venner". Vi hører på musikk, spiller brettspill og skravler fra kl. 14.30.  
*Tirsdager: 5., 6. og 7. trinn: Samlingssalen: Spille bordtennis.                                                                                      
*Torsdager: 5., 6. og 7. trinn: Samlingssalen: Sjonglere og gjøre dice-stacking.  
 
Endring av tid på biblioteket: Denne uken har vi bibliotekstime på torsdag i stedet for på fredag. Torsdag må du derfor huske å ta 

med bøker du har lånt! (Etter høstferien er bibliotekstimen som vanlig på fredager). 

Husk ukens utviklingssamtaler!  

 

Tor - Kontaktlærer 5C 

Tor.strand@osloskolen.no  
  

Emma – faglærer/spes.ped 

emma.simensen@osloskolen.  
 

Kristina - engelsk  

kristina.gronkjar@osloskolen.no   
  

Tomm - miljøarbeider, art 

coach, teaterlekinstruktør, Fysak  

tomm.kristensen@osloskolen.no 
   

Elena - Kroppsøving,   

elena.grand@osloskolen.no   
 
Thea: Kunst & håndverk  

Thea.brattetaule@osloskolen.no   

Sigurd - Musikklærer 

Sigurd.aarvig@osloskolen.no  

 
Beate Thorsvik: Spes.ped  
Beate.thorsvik@osloskolen.no  
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