
6. kl. uke 47 
Ukens bibelvers: 2.Tim. 4,7 

Jeg har stridd den gode strid,  

fullført løpet og bevart troen. 

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

 

Rett den gamle diktaten og få 

underskrift av en voksen.  

 

Les side 100. Forklar til en 

voksen hva som er en god eller 

dårlig kilder. 

Skriv diktaten så fint du kan i 
diktat-øvebok en gang.  
 
Les minst 20 min til 
leseprosjektet. 

 

Øv på diktaten. Skriv så fint du 

kan i diktat-øvebok to ganger.  

Det er diktat torsdag 😊 

Les side 104. Forklar til en 

voksen hva plagiering er.  

Les minst 20 minutt til 
leseprosjektet. 

Å kunne vurdere kilder, 

bruke kilder i egne skriving. 

Kunne forklare hva 

plagiering er. 

Diktat: En kilde er et sted man henter kunnskap og informasjon. Ikke alle kilder er pålitelige. 

Matematikk 

 

Jobb 20 min i campus, på tema 
mål og enheter – vekt 

 Jobb 20 min i campus, på tema 
mål og enheter – vekt   Kunne bruke riktig mål og 

enheter til ulike ting 
Kunne gjøre om mellom g, 
hg og kg.  

Engelsk 

 

 Øve på presentasjon av 
artikkelen “My Interest” I 
Klassen. 

 Gloseprøve: Øv på ord 171-
180 på”The Second 
Hundred” (Land, different, 
home, us, move, try, kind, 
hand, picture, again) 

Kunne presentere 
faktastoff på engelsk. 
Kunne lage faktaspørsmål 
og svar på engelsk. 

Samfunn/ 

naturfag 

 Les s. 98-99 i Gaia 6 

samfunnsfag. Velg 5 ting på 

s. 99 du vil gjøre og skriv 

dem i skrivebok samf). 

   

KRL 

Gym 

Musikk 

Lær deg ukens bibelvers. 
 
Hør Maria Arredondo sin 
versjon av Himmel på jord.  

Husk gymtøy! Les s. 194 og 195 i Troens vei. 

 
 

Husk svømming! 
12:00 –13:00 

Kunne forklare begrepet 

filosofi. 

 

Info om uken: 

I uke 46 og 47 har vi fokus på leselyst. Elevene får med seg lodd fra skolen som dere hjemme fyller ut og signerer hver gang 

eleven har lest i 30 minutter. Det er lov å lese stille eller høyt, bli lest for eller høre på lydbok. Loddene “postlegges” i 

klasserommet, og så trekkes det en vinner hver uke som får en premie. Det vil si at jo flere lodd eleven leverer, jo større blir 

sjansene for å vinne!    

Husk storsamling på torsdag, det vil bli tatt opp kollekt til fadderbarna våre. 



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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