
6. kl. uke 40  

Ukens bibelvers 

2.mos. 20,12 

Hedre din far og din mor, så dine dager må 

bli mange i landet Gud har gitt deg.  

Tema/lekser Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag mål 
Norsk 

 

Gjør ferdig side 6 i 

heftet “Vi skriver 

bildebok”. Finner du 

ikke papirheftet ditt 

kan du laste ned og 

skrive ut det som 

ligger på Classroom 

 Gjør ferdig side 7 og 8 

i heftet “Vis skriver 

bildebok”. 

 Kunne beskrive sted og 

person. 

Kunne skrive en 

sammensatt tekst. 

 

Matematikk 

 

Jobb 20 min på 
campus, se 
forelesning som er 
lagt inn som lekse og 
jobb resten av tiden 
med oppgaver på 2. 4 
(algebra -> figurtall)  

 Jobb videre 20 min på 
campus 

 Kjenne til hva et figurtall 
er 

Engelsk 

 

 Textbook: Read p. 26-
27.Make a little quiz: 
Write three questions 
and answers in you 
notebook or chromeb.. 

 Gloseprøve. Øv på ord 
nummer 131 – 140. 
(Much, before, line, 
right, too, mean, old, 
any, same, tell) 

Kunne beskrive en 
person. Kunne lage 
faktaspørsmål og svar. 

Samfunn/ 

naturfag 

   Samf: Gjør ferdig 

arbeidsplanen vi jobbet 

med forrige uke. Den 

ligger på Classroom, 

samfunnsfag, på 

forsiden 

Kunne begrepene norm, 

regel og lov. Kjenne til 

hva som skjer hvis man 

bryter en lov. 



KRL 

Gym 

 Husk gymtøy! Lær deg ukens 
bibelvers. 

  

Info om uken:    

På fredag utgår “Det er mitt valg” for 6. klasse, de er da ferdige kl. 12.15.  

Etter høstferien starter vi opp igjen med leksetid her på skolen. Tilbudet er mandager og 

onsdager fra 14.00-15.30. Det er Monica (sosiallærer) som vil være til stede. I uke 42 og 43 

skal vi ha utviklingssamtaler i 5. og 6. klasse. Tenk gjerne på om det er noe dere ønsker å 

ta opp. Det kommer mer info etter hvert. 

Skulle det være noe dere lurer på er det bare å ta kontakt. 
Kontaktlærer, Magnhild C. V. Kalleberg, mail: magnhild.kalleberg@skg.as 
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