
UKEPLAN 6.TRINN STORSTEINNES SKOLE  

Uke:               37                   Dato: 10 - 14 september 

Ordenselever:   

Sofia og Emma 

 

  

INFO FRA SKOLEN: 
Velkommen til tredje uke av skoleåret i 6. klasse. 
 
Rutiner i klassen:   
Garderobedørene åpner klokken 08.55 og det er mulig å gå inn i garderoben å gjøre seg klar, Ta av 
yttertøy, skifte til innesko, drikke, gå på do. 
Skoleklokka ringer inn kl. 09.00, og elevene blir tatt imot av lærer med å håndhilse i døra. 
Vi har innført “lesekvarten” på morgenen.  Etter at elevene har hilst og gått inn på klasserommet 
finner de frem boka Bokslukerprisen som er en antologi med utdrag av 10 barne -og 
ungdomsbøker.  Elevene skal lese alle utdragene og være med på å bestemme hvilken bok som 
skal bli årets beste bok i Bokslukerprisen.  Etter leseøkta finner vi frem fagbøkene og jobber med 
fagene som står på timeplanen.  
 

Regler i klasserommet Arbeidsro: - Jeg holder på med faglige ting. 

                                                               Jeg passer på meg selv og mine ting. 

                                                               Jeg hører etter de voksne og gjør som de sier. 

 

Spising fra klokken 11.00 - 11.15, 13.00 - 13.10. 
 
Husk 

Dusjutstyr til gymmen på fredag. Planlegger å være ute, men går inn om været blir for dårlig. 

 

  

Norsk  

Tema:  Dette skal vi jobbe med på skolen 

denne uka:  

 

Lesekurs – Vi leser sammensatte tekster. 

   

 

Vi tar for oss sidene 20 – 29 og 

tilhørende oppgaver i Zeppelin lesebok 

6. 

 

 

Engelsk  



Theme:  This is what we will work with this 

week:  

 Spacetravel Find information about spacetravel 
and where we can expect to og in 

the future.  

 

 

Orienteringsfag  

Tema:  Dette skal vi jobbe med på skolen 

denne uka:  

 KRLE     -  Islam 

 Vi avslutter temaet om Islam denne uka og har 
kapittelprøve om temaet.  Prøve onsdag.  Vi 
leser sidene 52 og 53.  Les gjennom, jobber med 
ord og uttrykk vi lurer på og skriver to 
faktasetninger fra hvert avsnitt. 

 

Samfunnsfag 

Gruppe a: Vi begynner med kapittel 2 “De som 
styrer Norge” 
Gruppe b: Vi fortsetter med kapittel 2 
 

Matematikk  

Tema og info:  
Dette skal vi jobbe med på skolen 

denne uka:  

 Tall og hoderegningsstrategier. 

 

Arbeider med kapittel 1 i multi. 

De som har radius arbeider i kapittel 2. 

Noen skal gjennomføre 
kartleggingsprøve denne uken også. 

Det skjer på tirsdag. 

 

Lekser 

Fag  Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  

Norsk  

Les ei avis 
hjemme.  

Hvilken nyhet 

finner du mest 

interessant? 

Lag en kort 
presentasjon av 

nyheten. 

Finn ei faktabok 

hjemme. Gjør 
oppgave 18 side 

25. 

 Les side 18 – 
19 i Gaia 

naturfag.  Les 
teksten to 

ganger og en 

gang høyt for 

en voksen. 

Velg to av 
faktasetningene 

på side 20 som 

stemmer med 

det du har lest. 

 Gå inn på 

nettsidene til 

Nordlys eller 
Nye Troms – 

hva er 
hovedoppslaget 

?  Skriv et kort 

sammendrag. 

 



 

Matematik

k  
    

Engelsk   

Find information 

about 

spacetravel. 
What would you 

search for? 

 
Finnish sight 

words 

Annet     Prøve i KRLE 

om Islam. 

 

Samfunnsfag: 

Gruppe a:  

Skriv opp det du 
ser på bildet på 

side 16 og 17. 
Nevn minst 10 

ting. 

 

Gruppe b:  

Beskriv det du 
vet om et 

diktatur. Nevn 

minst 5 ting. 

 Samfunnsfag: 

Gruppe a og b: 

Side 29, 
oppgave 11 og 

12 (finn navnet 

på minst 5 
utenlandske 

nasjonalforsamli

nger). 

  

 

Bøker hjem 

Zeppelin 

lesebok 6 

Vi i verden 6 

Zeppelin 

lesebok 6. 

Gaia naturfag 

og skriveboka 

Skriveboka i 

norsk 

TIMEPLAN 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk                 

Engelsk 

Norsk                    

Norsk 

 Krle                        

Musikk 

Norsk                

Matte 

Gym               

Gym 

2 Naturfag            

Norsk          

Norsk                    

Norsk 

Samf.f                   

Musikk 

Naturfag          

Samf.f 

Gym              

Gym 

3 Matte                

Naturfag 

Matte                   

Matte 

Musikk                 

Samf.f 

Samf.f             

Engelsk 

Engelsk         

Norsk 

4 Engelsk             

Matte 

Matte                   

Matte 

Musikk                 

Krle 

Samf.f                 

Krle 

Naturfag       

Norsk 

5 Krle                   

Krle 

Plan 

Plan 

Matte                   

Engelsk 

K&H                  

K&H 

 Norsk        

Samf.f    

6 FYFO                 

FYFO 

Krle                      

Naturfag 

Engelsk                

Matte 

K&H                  

K&H 

  



Klasseråd      

 


