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6A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:15-09:30 Matematikk Norsk Matematikk Mat og helse Norsk 

09:45-10:45 Engelsk Matematikk Engelsk Mat og helse Turdag ;-) 

11:30-12:30 Kroppsøving Naturfag Kunst og 
håndverk 

Norsk 

12:45-13:45 Norsk Musikk Kunst og 
håndverk 

Samfunn 

Ordenselev: Emilian 

6B Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:15-09:30 Matematikk Norsk Mat og helse Engelsk Norsk 

09:45-10:45 Engelsk Matematikk Mat og helse Matematikk 

TURDAG  
11:30-12:30 Kroppsøving Musikk Kunst og 

håndverk 
Norsk 

12:45-13:45 Norsk Naturfag Kunst og 
håndverk  

Kroppsøving 

Ordenselev: Marius 

6C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:15-09:30 Matematikk Mat og helse Engelsk Matematikk Norsk 

09:45-10:45 Engelsk Mat og helse Norsk Norsk 

TURDAG  
11:30-12:30 Kroppsøving Musikk Naturfag Kunst og 

håndverk 
Norsk 

12:45-13:45 Norsk Naturfag Musikk Kunst og 
håndverk  

Kroppsøving samfunn 

Ordenselev: Igor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Info til hjemmet: 

Solveig er tilbake 40%: tirsdag og torsdag før lunsj og onsdag 1 time etter lunsj, og turen på fredag. Cathrine er inne hele mandag, onsdag 

og fredag. Selv om Solveig er litt tilbake er det Lars Andrè og Karen som har kontaktlærer ansvaret for C-klassen. 

Vi mottar en del forespørsler om elevene kan være inne i friminuttet grunnet sykdom. Det er utfordrende at elever som er friske nok til å 

gå på skolen, ikke er friske nok til å være ute i friminuttene. I noen tilfeller over lang tid. Både fordi elevene trenger ekstra vakthold, og 

fordi både rom og elev har godt av frisk luft i en ellers krevende hverdag. Vi vil derfor henstille til at elever som kommer halvfriske på 

skolen, kan bli med ut i friminuttet til aktivitet, lek, adspredelse, relasjonsbygging og øving på sosiale ferdigheter. I noen spesielle tilfeller 

er det mulig å lage en egen avtale med kontaktlærer 

 

Dere kan nå oss på telefon og mail: 

Lars Andrè: larjels@sandnes.kommune.no        51338223 

Karen: karmoll@sandnes.kommune.no   51338218 

mailto:larjels@sandnes.kommune.no
mailto:karmoll@sandnes.kommune.no
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Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  
Lesing:  
Askiraski.no 
Jobb 10 min inne på 
lilla -> enkel og dobbel 
konsonant. 

 
 
 

Engelsk 
Øv til prøven. 
Viktig å kunne: 
Prepositions TB p.140-
141 
Who or which (som 
p.139 
De tekstene vi har 
jobbet med. s. 115-
132 

Les 
leseforståelsesarket 
og svar på oppgave E2 
og F på classroom.  
NB! Tenk på 
rettskrivingsreglene, 
og skriv svarene med 
fullstendige setninger. 

Lesing: 
Askiraski.no 
Jobb 10min inne på 
Grønn -> enkel og 
dobbel konsonant. 
 

Øv til engelsk prøven Skriving: 
Skriv en fortellende 
setning med hver av 
øveordene dine. Lever 
på classroom. 
 

 Skriving: 
Innføringsark i matte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 

Norsk  Jeg kan skrive flere begynnelser til samme fortelling. * Jeg kan gi respons 
til en medelevs fortelling og ta imot respons til egen fortelling. 

Matematikk  Jeg kan finne fellesnevner til to eller flere brøker. 

 Jeg kan multiplisere brøker med hverandre. 

Engelsk  Jeg kan målene på bus stop. (Kopiark) 

Naturfag  Jeg vet hvorfor man kan høre et ekko. 

 Jeg vet at lav frekvens gir mørk lyd og høy frekvens gir lys lyd. 

Mat og helse 
Vi lager pannekaker 

 Jeg kan følge oppskrifter. 

Samfunn   Jeg kan fortelle noe om vikingbye York 

Best sammen   Jeg kan finne min plass i en gruppe. 

 Jeg kan ta hensyn til de andre i en gruppe. 

 

Øveord 

Ta 

Var 

Opp 

Hvor 

Respons 

Hvordan 

Hvem 

Sine 

Når 

Bli 

 

En ny skyskraper står 

ferdig i Kina hver 

femte dag! 
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