
Ukeplan uke 49 for 6.trinn 
 

 
Lekser 

 

 

Info til hjemmet 

 
SOSIALE MÅL: 

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

LÆRINGSMÅL:  

Norsk: Jeg lærer mer om substantiv, verb og adjektiv. 
Matematikk: Jeg kan dividere (dele) under hverandre. 
Engelsk: Jeg øver godt på framføring av presentasjonen. 
Krle: Jeg vet at Abraham er stamfar for israelsfolket, og jeg kjenner jødenes historie. 
Samfunnsfag: Jeg vet positive og negative effekter ved gaming på nett. 
Naturfag: Jeg kan lese/lytte til og forstå værmelding. Jeg kan fortelle om klimaet i Norge.  
Mat og helse: Lussekatter. 

NATURFAG 
Hver dag 
 
 

 
Følg med på værvarselet. Gjør oppgavene som ligger i Classroom- Naturfag.  
Må gjøres hver dag og leveres torsdag ettermiddag/kveld. 
 

MATTE 
Innen fredag 
 
 

Classroom - Mattelekser uke 49. 
Gjøres sammen med en voksen hjemme. 
 

BRANNVERN Sjekk batteriene på alle røykvarslere der du bor.  
1. desember er røykvarslerens dag. 

 
 
ENGELSK 
Innen torsdag 
 
Øv helst på glosene 
hver dag 

Øv (gjerne foran et speil) godt på framføring av presentasjonen. (Skal være på torsdag)  
Snakk med høy og tydelig stemme. Øv på uttale. Se på publikum innimellom. 
 
Read: TB p.54+55 three times and translate.  
           Hvis du ikke er ferdig med presentasjonen, gjør du den ferdig i stedet for å lese i TB. 
Glossary: Skriv opp glosene og øv godt! 
https://quizlet.com/164281679/6tr-week-49-a-real-life-lego-house-p54-55-flash-cards/ 
 

 
● Trine skal på siste studiesamling for i år. Vikar tirsdag, onsdag og torsdag.  
● I samfunnsfag denne uka skal vi se en serie om gaming på nrk.no/skole. Filmene er laget i 

samarbeid med Blå Kors. 
● Begge klassene øver til adventssamlinger som vi skal vise for hverandre siste uka før jul. 🎅🎄 

 
 

https://quizlet.com/164281679/6tr-week-49-a-real-life-lego-house-p54-55-flash-cards/


 
Kontaktinformasjon 

  

Timeplan 6A 

*mandag  slutter elevene kl 13:20  *onsdag slutter elevene kl 13:10 
 

Timeplan 6B 

*mandag  slutter elevene kl 13:20  *onsdag slutter elevene kl 13:10 
 

Et godt sted å være. Her vil vi lære! 

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 

kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08:30-09:15 Norsk Musikk Krle Engelsk Norsk 
09:15-10:00 Matte Matte Samfunnsfag Krle Matte 
10:15-11:00 Musikk Norsk Samfunnsfag Matte  Norsk 
11:40-12:25 Engelsk 3- deling Naturfag 3- deling 3- deling 
12:35-13:20* Bibliotek 3- deling Naturfag 3- deling 3- deling 
13:20-14:05  3- deling 

(leksehjelp) 
 3- deling 3- deling 

kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08:30-09:15 Norsk Krle Matte Musikk Matte 
09:15-10:00 Norsk Matte Samfunnsfag Engelsk Norsk 
10:15-11:00 Engelsk Norsk Samfunnsfag Krle Norsk/Bibliotek 
11:40-12:25 Musikk 3- deling Naturfag 3- deling 3- deling 
12:35-13:20* Matte 3- deling Naturfag 3- deling 3- deling 
13:20-14:05  3- deling 

(leksehjelp) 
 3- deling 3- deling 


