
                             Ukeplan for 6.-7. trinn 2021/2022              
Uke: 
39 

Mandag 27.09 Tirsdag 28.09 Onsdag 29.09 Torsdag 30.09 Fredag 01.10 
09:30-
09:00 

Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

1.
 ø

kt
 

Leseøkt 
 

Uteskole 
 

Gruppeoppgaver 
om trær 

 
Vi er i området rundt 
skolen, og går ned i 

fjæra og tenner bål når 
vi skal ha lunsj. 

Elevene kan ha med 
bålmat og kakao 

Leseøkt 
 
Matematikk: 
Multiplikasjon med 
utregning 
 
Norsk: 
Løvtrær og bartrær på 
«SKOLEN» 
 

Vaksine for 6. og 
7.klasse 

Leseøkt 
 

Engelsk:  
Kartleggingsprøve 

7.klasse 
 
 
6. klasse  
Matematikk: 
Multiplikasjon med 
utregning 
 
Norsk: 
Løvtrær og bartrær på 
«SKOLEN» 

Leseøkt 
 
Forestilling i 
Kulturfabrikken: 
"Jeg…eh jeg", en 
poetisk 
musikkteaterforestilling 
som er laget av 
Figurteateret i 
samarbeid med det 
nederlandske 
teaterkompaniet Het 
Houten Huis. 
Forestillingen er en del 
av Den Kulturelle 
Skolesekken i 
Nordland. 

 

Leseøkt 
 

Engelsk: 
Kartleggingsprøve 

6.klasse 
 
 

7. klasse  
Matematikk: 
Multiplikasjon med 
utregning 
 
Norsk: 
Løvtrær og bartrær på 
«SKOLEN» 

11:15-
12:45 

Lunsj og frilek Lunsj og utetid Lunsj og utetid Lunsj og utetid Lunsj kl. 11:45 
Skoledagen er ferdig 12:00 
 

God høstferie! 

2.
 ø

kt
 

 
 

Uteskole 

Svømming/gym: 
 
Jenter 5.-7.  SVØMMING 
 
Gutter 5.-7. GYM 

 

Videre arbeid med 
1.Montessorifortelling: 

 
Gjøre ferdig Power 
Point om planetene 

 

 
Gjøre ferdig Power Point 

om planetene. 
 

Fremføring i klassen. 



                             Ukeplan for 6.-7. trinn 2021/2022              
Beskjeder: 

▪ Bestilling av skolemelk kan gjøres her: skolelyst.no. Noen av elevene sier at de skal ha skolemelk, men de står ikke på lista. Sjekk at 
bestillingene er fullført. 

▪ Beskjeder på Transponder må komme før kl. 8.30 eller etter kl. 14.00. Dersom det er beskjeder vi må ha umiddelbart, må dere ringe til skolen 
for å gi beskjed i tidsrommet midt på dagen.  

▪ Skoledagen starter kl. 08.30 med servering av frokost hver dag. Frokosten er ferdig kl. 09.00. Elevene får fruktpause tidlig på dagen.  
▪ Husk å sørge for at barnet ditt har klær etter været og skifteklær på skolen. Riktige klær gir gode opplevelser.  
▪ Klær som må være på garderobeplassen: 

- sett med skifte klær på garderobeplassen sin (genser, bukse, truse, sokker, t-skjorte). 
- vind- og vanntett jakke og bukse/regnsett. 
- et par joggesko. 
- et par støvler/Gore-Texsko. 
- lue/balaklava. 
- hansker/votter. 

▪ På tirsdag skal 6. og 7. klasse ta vaksine. Etterpå drar vi på gym og svømming. Jenter 5-7- trinn skal ha SVØMMING. Gutter 5.-7. 
skal ha GYM. 

▪ På torsdag skal vi til Sortland på forestilling i Kulturfabrikken. Vi sørger for transport til og fra forestilling. 
▪ Det blir kartleggingsprøve i engelsk på onsdag og fredag. 

 
 

 

 

 

 


