
Ukeplan uke 19 for 6.trinn
SOSIALE MÅL:

● Jeg kommer raskt og stille inn til timene.
● Jeg inkluderer andre elever og holder ingen utenfor.
● Jeg fremsnakker andre.

LÆRINGSMÅL:
Norsk, samfunnsfag, naturfag og musikk: Vi jobber med prosjektet “Ut i naturen”.
Matematikk: Vi jobber med mattemaraton på kikora.
Engelsk: I know when to use who and when to use which in a sentence.

Lekser
NORSK

Innen onsdag Les eller lytt 20 min. i en valgfri bok/lydbok/podcast hver dag.

MATTE
Innen onsdag Jobb minst 20 minutter med mattemaraton på Kikora.

Velg mellom de 5 nivåene; Mosjon, Kondis, Friskus, Topptrent og Ekspert.
Du kan også legge inn distanse (i km).

ENGELSK
Innen onsdag

Learn: The difference between who and which. TB p.139. https://www.youtube.com/watch?v=cGdUHRvErW4

● Who / which = som
● When do we use who?
● When do we use which?

Write: WB 4:31.  Write 8 sentences in your writing book.
Creaza: Jobb litt videre med Creaza! :)

Info til hjemmet
● Tirsdag er det strandryddedag. De som har sykkel kan møte direkte ved parkeringsplassen rett

etter hundekennelen, kl 09. De som vil, kan møte på skolen til vanlig tid og ta følge med en voksen
gjennom skogen. Vi avslutter dagen på Kroodden kl 13. En voksen følger også tilbake til skolen.

● Skolen er stengt torsdag og fredag denne uka, og mandag neste uke.
God langhelg, og gratulerer med nasjonaldagen!

https://www.youtube.com/watch?v=cGdUHRvErW4


Kontaktinformasjon

Kontaktlærertid for begge klasser er mandag kl. 10:15-11:00.
Trinnmobil for 6.trinn tlf: 90732832 (fravær og korte beskjeder sendes som SMS innen kl 8:15).
Resepsjon tlf: 95048450
Mail 6A: trine.sandvikmoen@kristiansand.kommune.no
Mail 6B: mona.tolfsen.strandhagen@kristiansand.kommune.no
Mail Anders: anders.hogetveit@kristiansand.kommune.no
Mail Ann-Karin: ann.karin.brandsvoll@Kristiansand.kommune.no
Foreldrekontakter 6A:  knut.nielsen@winterbergh.no
Foreldrekontakter 6B: marit.andersen@em1sr.no

Timeplan 6A
kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-09:15 Norsk Strandryddedag
på Kroodden

Krle
09:15-10:00 Matte Samfunnsfag
10:15-11:00 Musikk Samfunnsfag
11:40-12:25 Engelsk Naturfag
12:35-13:20* Bibliotek Naturfag
13:20-14:05

(leksehjelp)
*mandag  slutter elevene kl 13:20  *onsdag slutter elevene kl 13:10

Timeplan 6B
kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-09:15 Norsk Strandryddedag
på Kroodden

Matte
09:15-10:00 Norsk Samfunnsfag
10:15-11:00 Engelsk Samfunnsfag
11:40-12:25 Musikk Naturfag
12:35-13:20* Matte Naturfag
13:20-14:05

(leksehjelp)
*mandag  slutter elevene kl 13:20  *onsdag slutter elevene kl 13:10

Et godt sted å være. Her vil vi lære!


