
KEPLAN 6.TRINN STORSTEINNES SKOLE   

Uke:               41                     Dato: 08. - 12. Oktober  

Ordenselever:    
  
Sigurd og Julian  

   

INFO FRA SKOLEN:  Mange av dere mangler “hyllebok” som dere skal lese når vi har lesekvarten. Du 
kan enten ta med ei bok hjemmefra eller låne deg ei bok på biblioteket.  Du må låne på ditt eget 
lånekort.  Ha du ikke det, må du ordne deg et lånekort.    
  
TAR-uka  
Den er neste uke, altså uke 42.  Da blir det ei uke med andre aktiviteter enn teoretiske.  Torsdag er 
det åpen dag for foreldre og uka er ellers spekket med moro for oss alle.  Det kommer eget infoskriv 
om TAR-uka.  
  
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.  
Spising fra klokken 11.00 - 11.15, 13.00 - 13.10.  
  

   
Norsk   

Tema:   Dette skal vi jobbe med på skolen 

denne uka:   

Litterær samtale.  Målet er å kunne snakke 
om litteratur (tekster du har lest).  
  

Vi jobber med Bokslukerprisboka og 
utdragene der.  Vi skal jobbe mer med 

tekstene der og hva dere synes om 
utdragene.  Dere har fått utdelt ark om å 
ha litterær samtale om bøkene og det er 
dette som er grunnlaget for litterær 
samtale.  

  
Engelsk   

Tema:   Dette skal vi jobbe med på skolen 
denne uka:   

 English speaking world. Where do they 
speak english.  

Sightwords test.  
Find information about where people 
speak english, and present different 
types og english.  
   

  
Orienteringsfag   

Tema:   Dette skal vi jobbe med på skolen denne 
uka:   

   
Samfunnsfag  
  
  
  
Krle  

   
Vi skal jobbe med sidene 32 til 35 i 
samfunnsfagboka (Gaia)  
  
 Jødedommen.  Dere skal gjøre dere ferdige med 
gruppearbeidet og klargjøre det for fremføring denne 
uka.   

  
Matematikk   



Tema og info:   
Dette skal vi jobbe med på skolen 
denne uka:   

 Multiplikasjon:  
Gangetabellen, fremgangsmåte for å 

multiplisere tosifrede tall med ensifrede tall.  

Arbeide med gangetabellen. Pugge og 
høre hverandre.  
Trene på å gange to eller flersifrede tall 
med ensifrede tall.  

  
Lekser  

Fag   Til tirsdag   Til onsdag   Til torsdag   Til fredag   

Norsk   

Les utdrag fra 
Kokotopia side 19 
– 32 i 
bokslukerprisboka.  

Les side 32 og 33 i 
samfunnsfagboka 
(Gaia)  

  Les utdrag fra 
Bokslukerprisboka 
side 35 –42 
(Apetryne)  
  

 Innlevering i 
norsk 
skriving:  øveord 
og setninger med 

ordene:  fra, 
men, vi, var, 

jeg, seg, sier, 

vil, kan, ble, 

skal.  

Matematikk   MSØ  MSØ  MSØ  MSØ  

Engelsk       
    

Annet       Samfunnsfag:  
Les side 32 og 33 
i 
samfunnsfagboka 
(Gaia)  

 Samfunnsfag:  
Side 45, oppgave 
10 og 11 i 
samfunnsfagboka 
(Gaia)  

   

  
  

        

 


