
Solholmen skole

6. trinn Uke 24

14.-18. juni

Fokus

Hvordan vi snakker til og
om hverandre.

Positivt kroppsspråk.

Periodens tema:

Demokrati og medborgerskap
Norge er et demokrati. Demokrati betyr

«folkestyre» og er en måte å styre et samfunn på. I
et demokrati er det folket som styrer. Det betyr at
vi som lever i et demokrati, har rett til å være med
på å bestemme hvordan vi skal ha det. Vi har også

rett til å si, føle og tenke det vi vil, og leve livet vårt
i trygghet.

Informasjon
Da nærmer det seg sommerferie. Dette er siste hele skoleuke før vi tar ferie. Sjekk hjemme om dere har lærebøker eller
biblioteksbøker som tilhører skolen. Ta med disse tilbake i løpet av uka.
Chromebooks og lader tar vi med mandag 21. juni slik at denne blir liggende på skolen i sommerferien.

Fredagsgruppe i Mat og helse har kokkekamp på tirsdag. Tirsdagsgruppa skal ikke være på kjøkkenet denne uka. Onsdag og
fredag er det sommerrengjøring som står på planen. Ellers blir uka stort sett som en vanlig uke. Vi har mange ting å jobbe
med, så det er bare å kjøre på.

Vi tar rett og slett en leksefri uke, men oppfordrer alle til å ha en leseøkt i løpet av dagen.

Minner om sommerles. https://sommerles.no/

Husk:
Gymtøy, håndkle og innesko til gymtimene (torsdag) - vi blir inne på Idda.
Melde fravær? Bruk IST.
Sommerles.no Du har vel registrert deg?

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag går vi på skolen til kl. 14.10. Onsdag går vi på skolen til kl. 12.30.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Norsk/Tema Kokkekamp 3/ Tema M&H/ Tema Kroppsøving M&H/ Tema

Fruktpause Fruktpause Fruktpause Fruktpause Fruktpause

Gutte-/ jentegruppe Kokkekamp 3/ Tema Tema Kroppsøving Tema

Gutte-/ jentegruppe Kokkekamp 3/ Tema Tema Norsk (bibliotek) Tema

Spising/Langfri Spising/Langfri Spising/Langfri Spising/Langfri Spising/Langfri

Forberede kokkekamp Øve på Engelsk Kunst og håndverk Matematikk

Fysisk/ matematikk skuespill Kunst og håndverk Fredagsmix

Norsk Tema Matematikk KRLE Fredagsmix

Kontaktlærer: Bjørn Mageland, bjorn.mageland@kristiansand.kommune.no

Kontaktlærer: Gunn Lisbeth Berge Nilsen, gunn.lisbeth.berge.nilsen@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakter: Arne Vilhelm Tellefsen, bkloumann@gmail.com

Beate Segrov Mortensen, beate.mortensen@gmail.com, (93254065)

https://sommerles.no/
https://idp.no.hypernet.com/idp/index.html#/authstrategies/1e380c0f-33a9-4405-b4d8-ba42d384d4e3/1369590e-7d3b-4abf-991b-e002fcf18404
https://sommerles.no/?logginn
mailto:bjorn.mageland@kristiansand.kommune.no
mailto:gunn.lisbeth.nilsen@kristiansand.kommune.no
mailto:bkloumann@gmail.com
mailto:beate.mortensen@gmail.com


Fag Mål

Matematikk Kartlegging og forberedelse til 7. trinn

Samfunn Jeg vet at rødlista er en liste over truede arter i norsk natur.

Jeg lager en oversikt over noen av de truede artene i norsk natur, og forteller om hva jeg har
funnet ut til noen medelever eller en voksen på trinnet.

https://www.artsdatabanken.no/

ENGELSK Graphic novels
Vi leser ferdig Coraline.

KRLE Presentasjon om religion/ livssyn
Jeg forbereder presentasjon i KRLE.

NORSK Vi repeterer mange av de temaene vi har jobbet med i løpet av skoleåret

Substantiv, verb, adjektiv, sammensatte ord, pronomen, antonymer, synonymer....

Musikk Vi øver til “Hemmeligheten på Loftet”

https://www.artsdatabanken.no/

