
Ukeplan uke 39 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: Jeg kan spille inn en læresamtale på online Voice Recorder, der jeg både stiller og 
svarer på faktaspørsmål rundt en tekst.  
Matematikk: Jeg er trygg på titallsystemet. Jeg vet sifrenes verdi og kan skrive på utvidet 
form. 
Engelsk: I can read with an actor`s voice. I can write a conversation. 
Krle: Jeg vet at krig og fattigdom henger sammen. 
Samfunnsfag: Jeg kan si 3 faktaopplysninger om regnskogen. 
Naturfag: Jeg kan beskrive noen sopper. 
Mat og helse: Boller og kakao. 

BEGREPER: 
 
Hyfer. symbiose, bekjempe, gjeld,  

 
Lekser 

 NORSK 
Inne fredag 
 
 

 
Les utdraget Buffy By er talentfull av Ingeborg Arvola, side 16-27 i bokslukerprisen. Hvis du 
vil kan du få teksten opplest på bokslukerprisen.no. 1. Skriv minst to setninger om hva du 
likte/ ikke likte med utdraget og begrunn (skriv hvorfor).  2. Skriv et sammendrag av teksten 
på minst fem setninger på side 103. 3. Gi terningkast. 
 

MATTE 
Innen fredag 
 
 

Jobb 20 minutter med matte på Chromebooken. 
Multi Nettoppgaver 
Bok 6a 
Kapittel 1: Tall og regning. 
A Titallsystemet. Velg mellom nivå 1, 2 og 3. 

 
ENGELSK 
Innen torsdag 
 
Øv helst på glosene 
hver dag 

 
Read: TB p.16 + 17 three times and translate. Prøv å lese med skuespillerstemme! 
Glossary: Skriv opp glosene i gloseboka eller på CB. Øv godt! 
                bet (vedde på), straight (rett), explain (forklare), until (inntil), listen (lytte),  
                try (prøve), pardon (unnskyld), next door (ved siden av) 
Write: WB 1:8 A og B. (Skriv opp ordene du finner og lag 6 - 8 setninger i Wb skrivebok.)  
https://quizlet.com/148942876/6tr-week-39-late-home-p16-17-flash-cards/  

 
NATURFAG 

 
Gjør naturfagsoppgaven som ligger i classroom: Naturfag 6.trinn.  

Info til hjemmet 
● 6a skal ta klassebilde på mandag. Fredag skal begge klassene ta individuelle foto.  
● Det blir digitalt foreldremøte mandag 12.10 kl 17:30 på Meet. Kode og info kommer etter ferien.  

 
Ønsker dere en god høstferie! 

https://quizlet.com/148942876/6tr-week-39-late-home-p16-17-flash-cards/


 

 
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 Musikk Krle Engelsk Portrettbilde 
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* Klassebilde 3- deling Naturfag 3- deling 3- deling 
13:20-14:05  3- deling 

(leksehjelp) 
 3- deling 3- deling 

*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 Krle Matte Musikk Matte 
09:15-10:00 Norsk Matte Samfunnsfag Engelsk Portrettbilde 
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 

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

Et godt sted å være. Her vil vi lære! 


