UKEPLAN


FOR: 7. TRINN


Kontaktlærer: Martine Knoph Svestad
E-post: martine.knoph.svestad@kristiansand.kommune.no
Mobil: 91594070

UKE 34

UKESMÅL

NORSK

Jeg lager en Clips-video om sommerferien

MATEMATIK
K

Jeg kan 1-5 gangen.
Jeg gjør så godt jeg kan på 5-10 gangen.

ENGELSK

I make a movie/story about my summer
vacation in Clips.

NATURFAG

Jeg finner ting i naturen som kan brukes for å
lage en skulptur/et maleri.

KRLE

Jeg lager en Clips-video om sommerferien.

SAMF.FAG

Jeg lager en Clips-video om sommerferien.

SOSIALT

Jeg har orden i tingene mine. Jeg håndhilser
hver morgen.

Informasjon til hjemmet:

Hei alle sammen og velkommen tilbake! :)
Vi håper alle har hatt en strålende sommerferie. Da er vi klare for å
starte på et nytt skoleår, og vi har gledet oss masse til å se dere igjen☺
Som vi fortalte før sommerferien, vil vi ha tett samarbeid med 6.trinn,
spesielt når vi skal jobbe temabasert. Vi begynner ikke å jobbe
temabasert før i uke 41, men vi vil tilbringe en del tid sammen, og ha
både musikk og kroppsøving sammen dette skoleåret. Foreldremøte vil
bli en dato etter 23 september for mellomtrinnet. Nærmere beskjed om
dato kommer etterhvert.
Denne uken skal skal vi ha fokus på teambuilding, lage Clips-video om
sommerferien, repetere fagstoff fra fjoråret, tur og mye mer :-)
På tirsdag legger vi bokbind på skolebøkene. Martine har kjøpt inn
bokbind, men hvis du har eget du vil bruke, ta det med!
På onsdag skal vi på biblioteket i byen. Vi skal SPASERE ned :) Vi
låner bøker, og går deretter til nybyen, for å spise lunsj, spille fotball,
volleyball og leke.
Fredag blir det turdag til Baneheia, hvor det er mulighet for bading.
Mer informasjon kommer i løpet av uka ang. denne dagen.
Skoledagene (start/slutt) 2019/2020:
Mandag: kl.08.30-13.40 + leksehjelp kl.13.40-14.10
Tirsdag: kl.08.30-14.40
Onsdag: kl.08.30-13.10 + leksehjelp kl.13.10-13.40
Torsdag: kl.08.30-14.20
Fredag: kl.08.30-14.40

Hilsen Mona, Martine, Cato, Bjørnar og Elin.

NORSKE
ØVEORD:

ENGELSKE ØVEORD:

Quizlet:

LEKSER (LEVERES SENEST FREDAG OM IKKE ANNET ER SPESIFISERT):
NORSK:
MATEMATIKK:
ENGELSK:
ANNET: Lever beredskapsskjema og leksehjelplapp ferdig utfylt innen fredag!

ENGELSKE ØVEORD:

NORSKE ØVEORD:

OVERSETTELSE:

FORKLARING:

SKRIV EN SETNING MED HVERT ØVEORD:

