
Ugeplan for 6a 

Hvis I mangler bøger, så kan I finde bøger på superbog.dk eller atlantbib.org 
Som noget helt nyt er der blevet åbnet for at hente bøger på https://gratisborneboger.wordpress.com mens skolerne er lukkede. 
Der kan også hentes bøger på frilæsning.dk 
Se evt  www.alinea.dk/sofaskolen Her kan eleverne blive undervist i dansk og matematik. 
Stavevejen.dk er stavespil 
På forsiden i Aula lægges løbende nye links ud til opgaver og aktiviteter. 
 
Engelsk: 
I må meget gerne enten læse engelsk derhjemme 10 min 2 gange om ugen, eller have små engelske samtaler i løbet af ugerne . Bøger kan findes på superreaders.dk eller 
ereolenglobal. Hvis i ønsker at træne mere engelsk kan i fx gøre det på sproglinks.dk: sproglinks.dk/engelsk/internetoevelser-engelsk eller camp engelsk: 
campengelsk.alinea.dk/ 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dansk:  
Læs 20 minutters frilæsning 
hjemme på alle hverdage. Læs 
mindst 2 sider højt. 
 
I denne uge skal du skrive en 
novelle. Maria følger med i dit 
arbejde via google drev. Se 
oplæg til opgaven i dokumentet 
“Novelleskrivning”, som jeg har 
vedhæftet sammen med denne 
ugeplan.  
 
Idag skal du læse oplægget 
grundigt, og tale med en voksen 
om punkterne. 
Lav en brainstorm med ideer til 
tema, konflikt, budskab og 
handling.( Brainstorm laves i 
kladdehæfte eller på papir, skal 
ikke afleveres til Maria) 
 
Opgaven er lektie til på fredag kl 

Dansk:  
Læs 20 minutters frilæsning 
hjemme på alle hverdage. Læs 
mindst 2 sider højt. 
 
Novelleskrivning ca 1,5 time 
 
Engelsk: 
Lav opgaven: “Star profile - 
aflevering” i classroom. 
 
Grammatip.com (udsagnsord i 
datid) 
 

Dansk:  
Læs 20 minutters frilæsning 
hjemme på alle hverdage. Læs 
mindst 2 sider højt. 
 
Novelleskrivning ca 1,5 time 
 
Engelsk: 
Lav opgaven: “Star profile - 
aflevering” i classroom. 
 
Grammatip.com (udsagnsord i 
datid) 

Dansk:  
Læs 20 minutters frilæsning 
hjemme på alle hverdage. Læs 
mindst 2 sider højt. 
 
Novelleskrivning ca 1,5 time 

Dansk:  
Læs 20 minutters frilæsning 
hjemme på alle hverdage. Læs 
mindst 2 sider højt. 
 
Novelleskrivning ca 1,5 time 
Opgaven afsluttes senest kl. 15. 
Husk at læse korrektur - ret den 
igennem for stavefejl, store 
bogstaver og tegnsætning. 

http://www.alinea.dk/sofaskolen
https://www.sproglinks.dk/engelsk/internetoevelser-engelsk
https://campengelsk.alinea.dk/


15. 

 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Matematikfessor 
- Brøker 2 
- Modul 1 

 
Infor: 

- Besvarelserne på 
opgaverne er åbne frem 
til d. 13 april.  

Matematikfessor 
- Brøker 2 
- modul 1 

 
Infor: 

- Besvarelserne på 
opgaverne er åbne frem 
til d. 13 april. 

Matematikfessor 
- Brøker 2 
- Modul 2 

 
Infor: 

- Besvarelserne på 
opgaverne er åbne frem 
til d. 13 april. 

Matematikfessor 
- Brøker 2 
- Modul 2 

 
Infor: 

- Besvarelserne på 
opgaverne er åbne frem 
til d. 13 april. 

Matematikfessor 
- Brøker 2 
- Status 

 
Infor: 

- Besvarelserne på 
opgaverne er åbne frem 
til d. 13 april. 

 

 

  



 


