
Ukeplan uke 9 for 6.trinn 
 

 
Lekser 

 
 

 

Info til hjemmet 

 
SOSIALE MÅL: 

 
Jeg er bevisst hvilket kroppsspråk, tonefall og hvilke ord jeg bruker,  
i kommunikasjon med andre. 
 

LÆRINGSMÅL:  

Norsk: Jeg kan vise og forklare ulike kroppsspråk. 
Matematikk: Jeg kan multiplisere med desimaltall (4,8 x 5,7). 
Engelsk: Jeg snakker høyt og tydelig og ser på publikum under presentasjonen av USA. 
Krle: Jeg deltar aktivt i leken om ulike plasser i et hierarki. 
Samfunnsfag: Jeg vet om 3 ulike kommunikasjonsformer gjennom tidene. 
Naturfag: Jeg kan beskrive hvordan skjelettet er bygd opp.  
Mat og helse: Grovt rugbrød. 

BEGREPER: 
Kommunikasjon, kroppsspråk, låneord, importord, arveord 

 NORSK 
Innen fredag 
 
 

 
Les 20 minutter tre ganger i løpet av uka. Fortell en voksen hjemme hva du har lest om .  
Du kan lytte til lydbok eller podcast i stedet for å lese. 
 

MATTE 
Innen fredag 
 
 

 
Gjør 30 minutter Multi Smart Øving. 

 
ENGELSK 
Innen torsdag 
 
 

 
● Gjøre ferdig presentasjonen av USA og en stat i USA, hvis du ikke er blitt ferdig.  

Sjekk at du har fått med deg alt på lista i Classroom - Engelsk. 
● Sjekk rettskriving, stor bokstav og punktum. Stor I ( = jeg). 
● Øv godt på framføringen: Snakk høyt og tydelig. Se på publikum. Ikke fnise og le! 

Framføring mandag og torsdag. 

● Vi setter i gang et nytt tverrfaglig prosjekt, denne gangen med tema “Kommunikasjon. Prosjektet vil 
vare frem til påske, og vi bruker fagene norsk, samfunnsfag og engelsk. Elevene skal vise det de 
har lært gjennom en film (gruppearbeid), og de skal vurdere seg selv og andre. I den forbindelse er 
det fint om de elever som får lov og har lyst og anledning, laster ned appen “Imovie” på sin mobil. 
Gjelder de som har Iphone. 

● Denne uka avslutter engelsken sitt prosjekt om USA, med framføring mandag og torsdag. 
 



 
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 


