
                             Ukeplan for 6.-7. trinn 2022              
Uke: 
19 

Mandag 09.05 Tirsdag 10.05 Onsdag 

11.05 

Torsdag 12.05 Fredag 13.05 

08:30-
09:00 

Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost 

1.
 ø

kt
 

 

Vårkonsert 
Sortland 

kulturskole 
i klasserommet 

til 3. og 4. 
 

 
 

 
Leseøkt: Parlesing og 
stillelesing 
 
Matematikk: 
Geometri. - konstruere 
figurer og mønster.  
-speiling 
 
Norsk: Skrive ferdig 
historie og bruke 
kameratvurdering 
 
Grammatikk: 
Ordklasser 

 

Uteskole 
 

Fjøsbesøk hos 
Elisabeth  

hele dagen 
 
 

Lære om sau og 
sauebondens arbeid 

 
Leseøkt: Parlesing og 
stillelesing 
 

 
4.Montessorifortelling: 

 
Tallenes historie 

Romertall 
Tallsystem 

 

 

 
Leseøkt: Parlesing og 
stillelesing 
 
Gjøre ferdig arbeid fra 
tidligere i uka 
 
Kahoot om sau 
 

 

11:15-
12:45 

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

God helg! 

2.
 ø

kt
  

Forberedelse til 
fjøsbesøk 

 
 

GYM 
 

 

 

 
 

4.Montessorifortelling: 
Tallenes historie 

Romertall 
Tallsystem 



                             Ukeplan for 6.-7. trinn 2022              
Beskjeder: 

▪ Bestilling av skolemelk kan gjøres her: skolelyst.no.  
▪ 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.  
▪ 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. 
- Fleece- eller ullgenser og stillongs. 
- lue/balaklava. 
- hansker/votter. 
- Solbriller 

▪ På mandagen blir det ikke uteskole eller bål. Vi skal høre på vårkonsert av Sortland kulturskole i klasserommet til 3.-4.       
Etterpå blir det vanlig arbeidsøkt i klasserommet. 

▪ På onsdagen skal vi på fjøsbesøk hos Knut Ivar og Elisabeth. Vi blir der hele dagen. Ta med klær og sko/støvler som tåler å være i 
fjøset. Vi er litt usikre på om det blir bål, men dere skal få beskjed om det. Kakao og saft er tillatt. 

 
 


