
 
 

Ukeplan uke: 11    Trinn: 6.  (09.03.- 13.03) 
Fag: Læringsmål for uka ☺  

Norsk Bli kjent med utviklingen fra håndskrift til digital skrift. 

Engelsk Oral/Listening/Reading skills: Skal dramatisere et eventyr.   

Matte Jeg skal kunne lage en algoritme og en løkke. 

Sosialt Jeg skal ikke la andre ta valg for meg. 

 

Klokkeslett Mandag  Tirsdag  Onsdag 

 

Torsdag  Fredag  

08.35 - 09.35 Planlegging 

sdag- 

Programmering Engelsk Middelalder 

prosjekt 

Engelsk 

09.35 - 09.50 FRIMINUTT 

09.50 - 10.50 
skolefri for 

elevene. 

Programmering Musikk Middelalder 

prosjekt 

Naturfag 

10.50 - 11.35                                       Lunsj                            Lunsj                     Varmlunsj                     Lunsj 

11.35 - 12.35 
 Middelalder 

prosjekt 

Mitt Valg/KRL Norsk Middelalder 

prosjekt 

12.35 - 12.50 FRIMINUTT 

12.50 - 13.50 
 Middelalder 

prosjekt 

Mitt Valg/KRL Kroppsøving Middelalder 

prosjekt 

13.50 - 14.20 
 Klassens time Mitt Valg/KRL Kroppsøving Middelalder 

prosjekt 
 

 

 

 

 

 

Informasjon fra skole       

Hei og velkommen til uke 11       

 

Vi fortsetter prosjektet om middelalderen. Det kommer en 

invitasjon til temafest etter hvert       

 

Det ble sendt ut en melding om læringsmiljø forrige uke. Det er 

viktig at dere snakker om dette hjemme.  

 

På torsdag får vi besøk av en sølvsmed som skal hjelpe oss å støpe 

smykker. Det blir spennende. 

 

Neste uke starter vi med utviklingssamtaler. Eget skriv kommer. 

 

Ukas varmlunsj på torsdag er vitaminsuppe (grønnsakssuppe) 

NB! Ta med mat om du er usikker på om du liker maten       

 

Hilsen alle oss voksne på 6.trinn. 

Monica: Mob. 90536693 

e-post: monica.s@vollanskole.no.  

Mobilskole: 03686  

 

Karaktertrekk: 

Å være frimodig. 

Bibelvers: 

La ingen forakte deg fordi 

du er ung, men vær et 

forbilde for de troende i 

ord og gjerning, i 

kjærlighet, troskap og 

renhet. 

1.Timoteus 4,12 

 

FRI! 

 

Planleggings-

dag. 

mailto:monica.s@vollanskole.no


 

Lekseplan                                                         Uke 11 

 

                                
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                               

 

Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  
Norsk: Vi går igjennom ukas ord 

på skolen.  

 

Ukas ord: kjøkken, kjelke, tjue, 

tjære, kino, kylling, kikke, kjekk, 

tjern, kysse. 
 

 

Norsk: Gjør ark med kj- lyd. 

 

 

 

Matte: Lever ukas mattenøtt. Velg 

minimum en av oppgavene. 

 

Engelsk:  

På salaby.no 

The Legend of Robin Hood: 
Chapter: Robin 
 

Engelsk:  

Reading Project: 

Find a book you would like to read, 

then read for 15 min.  

  

 

 

Norsk: Øv på ukas ord, diktat. 

Presentasjon norsk: Siv Jeanette sin 

tur. 

Words to learn: 

 

 

            Office365  Passord: Ditt passord på office365    

            Campus Inkrement, logg inn her.  

                                  Br.navn: Mailadresse Passord: Ditt passord på office365 

 

https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=13&rver=7.1.6819.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3a%2f%2fproducts.office.com%2fnb-no%2fcompare-all-microsoft-office-products%3fmarket%3dno&lc=1044&id=290950&aadredir=1
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=13&rver=7.1.6819.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3a%2f%2fproducts.office.com%2fnb-no%2fcompare-all-microsoft-office-products%3fmarket%3dno&lc=1044&id=290950&aadredir=1
https://campus.inkrement.no/
https://campus.inkrement.no/

