
Plan for 6. klasse  Uke 12 og 13       

                                                                                                                                      
              Læringsmål:    

                                                                                                                                                                                
                 Norsk: Kunne bruke anførselstegn, kolon og komma.   

                     Matte: Kunne regne med vekt og målenheter.  
                  Engelsk: Kunne forstå ulike sangtekster, og prate om dem. 
 
                                 

                                         

Norsk:           

 Vi jobber med kap. 9 i språkbok. Tegnsetting 

 Vi lærer å bruke anførselstegn, kolon og komma.  
 Tilhørende oppgaver i språkbok og arbeidsbok. 
 http://www.lokus123.no/zeppelin              

 

Matte:            

 Vi jobber med kap.5 – Måling  
 Vi lærer om vekt og målenheter, gram, hektogram, kilo og  
    tonn. 
 Lekser er i utdelt hefte.  
 http://www.gyldendal.no/multi 

 

Engelsk:   

 
 Avslutte kap. 5 The bookcase 
 Sangtekster 
 www.stairs5-7.cappelendamm.no 
  

                        

 

Andre fag: 
 Naturfag: Skjelett og muskler kap 8 

 kunne beskrive hvordan skjelettet er bygd opp 

 kunne beskrive hvordan musklene får skjelettet til å 
bevege seg 

 Samfunnsfag: Vikingtida, Kap. 5 
Midgard s. 108 → www.lokus123.no/midgard  

                                  Kunne beskrive når vikingtiden er i Norge, og kunne kjenne   
                                  til noe konger på denne tiden.   

 RLE: Vi jobber med nettvett.   
 Kroppsøving: Husk gymtøy. Ha med tøy til inne bruk. 

 

 

 

http://www.lokus123.no/zeppelin
http://www.gyldendal.no/multi
http://www.stairs5-7.cappelendamm.no/


Tidsplan / Lekseplan:                                                    
Uke 12 Mandag 

20.3 

Tirsdag 

21.3 

Onsdag 

22.3 

Torsdag 

23.3 

Fredag 

24.3 

1.økt Samf.fag Norsk Krle Mat og Musikk 

2.økt « Matte Norsk Helse « 

3.økt « «   « « « 

 Mat og  

4.økt Tegning K&H Engelsk pause Engelsk 

5.økt Matte « Matte « « 

6.økt « « Norsk Norsk « 

 Mat og pause Mat og Pause 

 

Mat og pause Kort 

dag 

 

Mat og pause 

7.økt Norsk Krle Gym Naturfag 

8.økt « « « « 

9.økt « Kl. time « « 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den 

dagen de 

skal 
gjøres!! 

 

 

Norsk: 

Gjør s. 44 og 45 i 

arbeidsbok til 

språkbok.  

 

Matte: 

Rett feila dine på 

matteprøva til kap. 

4.  

Gjør Leve 1 i 

utdelt hefte.  

 

 

 

Norsk: 

Gjør s. 46 og 47 i 

arbeidsbok til 

språkbok.  

 

Matte: 

Gjør Level  2 i 

utdelt hefte.  

Pugg på måle- 

enhetene du har 

skrevet i regelbok.  

 

 

Krle: 

 

 

 

 

 

Norsk: 

Øv godt på 

diktaten.  

 

 

 

 

Samf.fag: 

Les s. 110 og 

110. Lag 10 

spørsmål og 

svar om Olav 

den hellige.  

 

 

 

 

Husk kokebok 

til mat og helse 

i morgen! 

Planlegge 

kokkekamp.  

 

Husk diktat i 

morgen! 

 

 

Norsk: 

Les 30. min i en 

valgfri bok.  

 

 

Engelsk: 

Se eget skjema 

på slutten av 

ukeplanen.  

 

  

 

 

Leksefri! 

God  

Helg! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidsplan / Lekseplan:                                                    
Uke 13 Mandag 

27.3 

Tirsdag 

28.3 

Onsdag 

29.3 

Torsdag 

30.3 

Fredag 

31.3 

1.økt Samf.fag Norsk Krle Mat og Musikk 

2.økt « Matte Norsk Helse « 

3.økt « « « « « 

 Mat og  

4.økt Tegning K&H Engelsk pause Engelsk 

5.økt Matte « Matte « « 

6.økt « « Norsk Norsk « 

 Mat og pause Mat og Pause 

 

Mat og pause Fysisk 

Akt. 

Mat og pause 

7.økt Norsk Krle Gym Naturfag 

8.økt « « « « 

9.økt « Kl. time « « 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den 

dagen de 

skal 
gjøres!! 

 

 

Norsk: 

Gjør oppg. 19 og 

20 på s. 132 i 

språkbok. 

 
Matte: 

Gjør Level 3 (bare 

s. 3) i utdelt hefte. 

Pugg på måle- 

enhetene du har 

skrevet i regelbok.   

Norsk: 

Gjør oppg. 22 på 

s. 133 og oppg. 23 

på s. 135 i 

språkbok.  

 

Matte: 

Gjør s.4 i utdelt 

hefte.   

 

Krle: 

 

 

Husk kantine i 

morgen! 

Norsk: 

Gjør s. 43 i 

arbeidsbok til 

språkbok.  

 

Samf.fag: 

Les s. 112 og 

113. La 5 

spørsmål og 

svar om Harald 

Hardrådes.  
 
 
 

Husk kokebok 

og forkle til 

mat og helse i 

morgen! 

Kokkekamp 

 
 
 
 
 
 

Norsk: 

Gjør s. 48 i 

arbeidsbok til 

språkbok.  

 

Engelsk: 

Se eget skjema 

på slutten av 

ukeplanen.  

  

 

 

Leksefri! 

God helg! 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beskjeder:  
 Dere må bare ta kontakt hvis dere lurer på noe,  

mitt mobil nr. er: 90 62 95 35, eller ringe til skolen: 35 96 57 80. 

          Jeg er lettest å treffe på tlf onsdager ifra kl. 09.45 – 10.15. 

          Dette skoleåret har jeg fri fredager. 

          Min mailadresse er: MetteTangvald.Ervik@bamble.kommune.no  

 Elevene har ansvar for å ha med seg en spisset blyant, linjal og viskelær 

på skolen hver dag.  

 Vi fortsetter med prosjektet smartere energi. Vi kommer til å ta timer ifra 

ulike fag en periode når vi jobber med prosjektet. PowerPoint skal være 

ferdig 5. april.  

 Uke 12 har vi ansvar for å rydde ute og i skuret.  

 Onsdag 29. mars kan vi handle i kantina igjen. Maks kr. 60,-.  

 Minner om konferansetimer, se eget skriv som er sendt ut.  

 Hvis noen har behov for egen garderobe i gym, MÅ jeg ha melding om 

dette.  

 

 

Diktat og øveord: 

 
spagetti – parentes – premiere – karriere – diskusjon – tunnel – 

passasjer – laboratorium  

 

Toget kjørte gjennom en tunnel. 

Hun skrev parentes foran og etter ordet.  

Det kan være vanskelig å spise spagetti. 

Hun var passasjer på flyet. 

Bandet hadde en fantastisk karriere. 

Det var ivrig diskusjon blant elevene. 

Forskeren arbeidet på et laboratorium. 

Filmen skulle snart ha premiere.  

 

 

 

 

mailto:MetteTangvald.Ervik@bamble.kommune.no


English 
 

Oversikt over engelsklekser, uke 12 og 13 

 Step 1 Step 2 Step 3 

12 Velg deg en engelsk 
sang, og få med deg 
hva teksen (the lyric) 
handler om. Sangen 
du velger, må ha et 
ok innhold, slik at 
det passer å høre på 
den i neste 
engelsktime. 
I skriveboka: Tittel 
på sang, hvem som 
synger den, og noen 
setninger på engelsk 
om hva den handler 
om (It is about…). 

Velg deg en engelsk 
sang, og få med deg 
hva teksen (the lyric) 
handler om. Sangen 
du velger, må ha et 
ok innhold, slik at 
det passer å høre på 
den i neste 
engelsktime. 
I skriveboka: Tittel 
på sang, hvem som 
synger den, og noen 
setninger på engelsk 
om hva den handler 
om (It is about…). 
 

Velg deg en engelsk 
sang, og få med deg 
hva teksen (the lyric) 
handler om. Sangen 
du velger, må ha et 
ok innhold, slik at 
det passer å høre på 
den i neste 
engelsktime. 
I skriveboka: Tittel 
på sang, hvem som 
synger den, og noen 
setninger på engelsk 
om hva den handler 
om (It is about…). 

13 Kapittelprøve på 
fredag. Du må bl.a. 
kunne 
grammatikkreglene i 
TB på s. 120 – 121. 
 

Kapittelprøve på 
fredag. Du må bl.a. 
kunne 
grammatikkreglene i 
TB på s. 120 – 121. 
 

Kapittelprøve på 
fredag. Du må bl.a. 
kunne 
grammatikkreglene i 
TB på s. 120 – 121. 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uke 

12/13 
Lag valgfri middag til familien   
Navn: __________________ har laget: ___________________________ 
 

Ikke godkjent  Litt under godkjent  Godkjent Strålende  

Kommentar: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Underskrift: _________________________________________ 

 
Husk at denne lappen må leveres senest: Torsdag 30. mars. 

 


