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Fokus:ORDBRUK!
Vi godtar ikke ord som er
nedsettende om kjønn, rase eller
legning. Langfingeren er heller ikke
ok å kommunisere med.

❏ Siste fulle uke her på Solholmen!
❏ Håper alle har fått med seg info fra foreldrekontaktene om avsluttning tirsdag kl 15 på Dolly Dimpels på

fiskebrygga!
❏ Utegym om det blir oppholdsvær. Husk gymtøy og gymsko!
❏ Aller siste skoledag kommer vi til å ha en fin avsluttning for elevene i gymsalen, hvor vi har oppfordret

elevene til å vise frem noe de har øvd på. De som ikke vil vise frem noe, repeterer gamle sanger de har sunget her på
Solholmen, som de fremfører. Vi tenker pent tøy, litt mimring med bilder og noen ord. Pga smittetrykket i Kristiansand kan vi
ikke invitere foresatte, men legger ut litt bilder i etterkant på hjemmesiden.

❏ Det er noen elever som ikke har fått levert inn alle bøker enda. Fint om foresatte hjelper elevene med å få på plass disse.
❏ Chromebooks og ladere skal leveres inn denne uken.
❏ Bøker/chromebooks som ikke kommer på plass må elevene/foresatte selv erstatte.
❏ Det blir tur frem til lunsj på fredagen. Vi går på beina til Ravnedalen. Kle dere etter været. Det er lov til å ta med seg kjeks

og saft. Husk ekstra vann! Det var mange som var tørste på tur forrige uke!
❏ Oppordrer alle elever til å melde seg på sommerles: https://sommerles.no/

Mvh Marianne, Linn og Ketil

Norsk: Marianne Kroppsøving: Marianne/Ketil K&H: Linn/Marianne
Naturfag: Ketil Matte: Ketil Musikk: Marianne
Eng: Ketil Samfunnsfag: Linn KRLE: Ketil

Time Tid MANDAG TiRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
1 08.30-09:15 Norsk Gym Matte Gym

Fruktpause 09.15-09.25

2 10.25-10.10 Engelsk Gym Engelsk Gym

3 10.10-10.55 Matte Matte Samfunnsfag -
kahoot

Norsk

Lunsj    10.55 - 11.15
Langfri  11.15 - 11.45

4 11.45-12.30 Utetime hvis fint
vær

Norsk Øver til avsluttning Norsk Arbeidstime

5 12.30-13.15 Naturfag - kahoot Krle - kahoot Matte Arbeidstime

Pause 13.15-13.25

6 13.25-14.10 Øver til avslutning Øver til avsluttning Krle Kahoot

7 14:10-14:55 Øver til avsluttning

Marianne Moen Nesheim marianne.moen.nesheim@kristiansand.kommune.no

Ketil Mellingen ketil.mellingen@kristiansand.kommune.no

Linn S. Bransdal linn.skogen.bransdal@kristiansand.kommune.no

Tlf: 38004170

Foreldrekontakter:

Paul J.T. Jensen (far til Anna Simone): soetkommunisten31@gmail.com - tlf:93461916

Morten Stien (far til Julie): m-stien@online.no - tlf:91549291
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Fag Frist Mål for uka Lekser

Matematikk Torsdag

Fredag

❏ Jeg gleder meg til 8. trinn

Engelsk Friday ❏ Nytt tema i engelsk.

“Let’s read”

Vi skal lese engelsk i timene. Har du noe engelsk du har lyst til å
lese på skolen, ta med. Det kan være fotballblader, tegneserier,
bøker, spillanmeldelser mm.

Norsk

Torsdag ❏ Jeg vet at nynorsk og
bokmål er likestilte
målformer i Norge.

❏ Jeg vet hvordan jeg bruker
komma

Naturfag Torsdag ❏ Jeg kan alt! Se gjerne over kahooten din i KRLE, samfunssfag eller naturfag.
Det skal være klar til å brukes denne uka.

Fredag ❏ Jeg kan alt! Se gjerne over kahooten din i KRLE, samfunssfag eller naturfag.
Det skal være klar til å brukes denne uka.

Sosiale
ferdigheter

Torsdag ❏ Leksefri Vi godtar ikke ord som er nedsettende om kjønn, rase eller
legning. Si i fra!
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