
6.trinn

Uke 39
26.september-30.sept

ember

Kontaktlærere:

Eivind Gjerde Hansen: eivind.gjerde.hansen@kristiansand.kommune.no

Silje M. B. Eng: silje.margrethe.bertelsen.eng@kristiansand.kommune.no

Klassekontakter:

Camilla Mæland: maeland.camilla@gmail.com

Trinntelefon: 91003609

Kontoret: 380 04170

Læringsmål:

Sosialt mål:

Norsk: Jeg leser og skriver sammensatte tekster. Jeg repeterer substantiv, verb og adjektiv.

Matte: Jeg kan multiplisere flersifrede tall.

English: I make and give a short presentation about my favorite pet.

Samfunnsfag: Jeg kan fortelle om nord og sør Amerika

Musikk: Jeg jobber med rytme, takt og puls.

Naturfag: Jeg vet hva forskning er.

KRLE: Jeg vet hva et forbilde er, og kan gi eksempler på gode og mindre gode forbilder.

Kunst & håndverk: Kunstprosjektet “Konge eller dronning for en dag”

Periodens tema: Høst

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-

9.15
Mat & helse/

Matte/Tema

Kroppsøving Tema Mat & helse/

Matte/Tema

Villmarksdag

for hele

mellomtrinnet

Vi sykler til

Kjerrane, går

til

Åmliknuten,

brenner bål,

leker, lærer

og koser oss.

9.25-

10.10
Mat & helse/

Matte/Tema

Kroppsøving Matte Mat & helse/

Matte/Tema

10.10-

10.55

Mat & helse/

Matte/Tema

Matte Musikk Mat & helse/

Matte/Tema

10.55-

11.45

Lunsj/

storefri

Lunsj/

storefri

Lunsj/

storefri

Lunsj/

storefri

11.45-

12.30
KRLE Tema Norsk/

Bibliotek

Engelsk

12.30-

13.15

Engelsk/

Fysisk

Tema Matte

13.25-

14.10

Engelsk/

Fysisk

Kunst &

håndverk

Kunst og

håndverk
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Info:

● Fra denne uken og ut uke 42 er det studentene som planlegger og gjennomfører Eivind og

Silje sine undervisningstimer. Store og små ser fram til å være med når framtidige

lærere skal teste ut jobben.

● Fredag avslutter vi, tradisjonen tro, før høstferie med villmarksdag for 5.-7.trinn. Ta

med sitteunderlag, bålmat, godt med drikke og ta på klær etter vær. Vi sykler til

Kjerrane, så sjekk at sykkel og hjelm er i orden. Gi oss beskjed dere har behov for å låne

fra skolen. Det er lov med kjeks på turen.

● Husk gymtøy og gymsko hver tirsdag.

● Vi er godt igang med tredeling i mat og helse. Se oversikt over grupper for å vite hvilken

dag ditt barn skal på kjøkkenet. Husk forkle, og hårstrikk til langt hår.

● Skolen har gått bort fra IST som kommunikasjonsform og begynt med Visma, hvor dere

selv må legge inn fravær dersom deres barn er syk. Visma kan dere laste ned som en app

på telefonen, appen heter "Min skole - foresatt". Se skolens hjemmeside for mer info.

● Trinntelefon vår har telefonnummer 91003609. Dersom dere ikke rekker å gi beskjed

der innen kl 08.00, kan dere sende SMS til trinntelefonen. Vi svarer ikke på anrop, men

kan eventuelt ringe tilbake ved behov.

● Vi ønsker at alle lader sin chromebook hjemme, slik at den er fulladet ved starten av

skoledagen.

● Leksetid foregår for de som har meldt seg på  08.00-08.30 på tirsdag, og 12.30-13.00 på

onsdag.

● Vi kommer til å sende ut fredagsmail framover, for at dere skal få et lite innblikk i hva

som rører seg i klassen, og høre litt om hva barna deres har opplevd i løpet av uken.

Dersom noen ikke mottar mailen fra oss er det fint om de gir beskjed.

● Vi ønsker alle en riktig fin høstferie i uke 40. Vi sees mandag 10.oktober.

Lekser

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Norsk:

Oppgave i google

classroom.

Lenke i timeplan.

.

Mattelekse

Oppgaveark

Engelsk:

Gjør ferdig

presentasjonen din. Øv

på å fremføre den for

noen hjemme.

Mattelekse

Oppgaveark

Ukens meny på skolekjøkkenet: Omelett med skinke og grønn salat. Ta med

forkle den dagen du har mat og helse. Husk hårstrikk til langt hår.
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