
 
 

 

 

Okkara vikuætlan 
Mánadagur Týsdagur 

Onsdagur Tórsdagur 

Fríggjadagur 

 

 Náttúra og tøkni – vit lesa í bókini, gera 

ymiskar royndir, eru úti í náttúruni,  

arbeiða við uppgávum, ið hoyra til 

evnini. 

 Føroyskt – Eg lesi úr bókini, sum vit 

viðgera. Vit tosa saman um tekstin og 

venja at skriva samandrátt. Av og á 

arbeiða vit í mállærubókini 

mánadagar, men hetta er altíð treytað 

av, hvat tey hava arbeitt við í náttúru 

og tøkni.  

 Føroyskt – Vit hava fasta lesiløtu á 15-

20 min. Síðan fara tey úr at fáa sær 

fríska luft og røra seg. Vit arbeiða við 

mállæru restina av tíðini. Møguliga 

verða 10 min goymdur, har lærarin 

lesur úr valdu bókini.  

 Enskt –  Hava tey havt fyri, so lesa tey 

tað har ella umseta. Vit arbeiða við 

evnunum, sum vit hava lisið um. 

 Søga – Í ár hava vit um føroysk 

viðurskifti í søgu. Vit byrja við at lesa 

Føroyingasøgu saman og viðgera 

gongdina í søguni. Her verður eisini 

víst á munin á søgu og søgum. 

 Føroyskt – Bókasavnstími!  

Vit hava fasta lesiløtu á 20 min á 

bókasavninum. Síðan fara tey úr at fáa 

sær fríska luft og røra seg.  Skal onkur 

hava nýggja bók ella lata inn aftur, so 

verður tað gjørt hendan tíman. 

Vit brúka eina løtu at tosa saman um 

ymiskt.  

 Føroyskt – Vit hava fasta lesiløtu á 15-

20 min. Síðan fara tey úr at fáa sær 

fríska luft og røra seg. Vit arbeiða við 

mállæru restina av tíðini. Møguliga 

verða 10 min goymdur, har lærarin 

lesur úr valdu bókini.  

Skift verður ímillum, at lærarin lesur 

valda bók – og at lurta eftir 

útvarpssøgum, sum verða viðgjørdar í 

skúlanum 

 Enskt – Hava tey havt fyri, so lesa vit 

hart fyri hvørjum øðrum. Vit venja 

okkum eisini við, at tá man lesur, so 

skal man altíð hugsa um og vita, hvat 

teksturin snýr seg um á føroyskum 

eisini.  

Loysa uppgávur, ið hoyra til ymisku 

tekstirnar í PitStop Topic book. 

Vit arbeiða eisini við enskari mállæru.  

Reglar fyri 

6.flokk 

 Lurta vit, verða vit 

hoyrd! 

 Virða vit, so verða 

vit vird! 

 Eru vit góð við 

onnur, so eru tey 

góð við okkum 

 Man má geva fyri 

at fáa nakað 

 Respektera tit 

meg, so respekteri 

eg tykkum 😊 

Logikkur fyri 

likkur! 

 Arbeiðsfriður skal 

vera í tímunum 

 Vit fara væl um 

hvønn annan 

 Vit fara væl um 

okkara egnu ting 

og tey hjá øðrum 

 Vit fara væl um 

flokshøli og 

skúlan 

 Vit lurta eftir 

lærarunum 

 Vit bera okkum 

væl at 

 


