
Ukeplan uke 24 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 følger godt med i høytlesningsboken som er på nynorsk.
Matematikk: Jeg vet hva jeg klarte og hva jeg ikke klarte på matteprøven.
Engelsk: I do my very best in the play about “Little Red Riding Hood”.
Krle: Jeg kan fortelle om Charles Darwin.
Samfunnsfag: Jeg kan tenke, vurdere og ta egne valg.
Naturfag: Jeg lærer om det ytre øret, mellomøret og det indre øret.
Mat og helse: Vi vasker ut av skolekjøkkenet

Ingen flere lekser før ferien!

Info til hjemmet
● Les gjennom og skriv under på evalueringsskjemaet innen tirsdag 15. juni.

Returner i konvolutten.
● Engelsk: Ta vare på arket med skuespillet helt til vi har hatt framføringen mandag 21. juni.

Ikke kast!
● Engelsk: Visk ut blyantmerker i Textbook og Workbook, og ta dem med på skolen.

Vi sparer på glosebok og WB-skrivebok hvis under halvparten er brukt, pluss regelbok og grønn
perm. Dette samler vi inn på skolen.

● Chromebooken, etui og lader må leveres inn på fredag. Fint om det legges i en pose. Det deles ut
igjen etter sommerferien.

● Siste skoledag før ferien er tirsdag 22. juni. Da er det lov å ha med 0,5 liter brus, kjeks og chips
(ikke sjokolade og godteri), i tillegg til niste. Vi skal se film og gå på tur i skogen. På turen deles
elevene inn i grupper og vi har poster/konkurranser.Ta på gode sko!

● Første dag i 7. klasse er torsdag 19. august. Vi beholder samme klasserom.
● Minner om Bringsvær leirskole uke 38.
● Gjenglemt- kassen er full. Mangler dere noe tøy kan voksne komme og kikke i den i uke 24. Dere

må da registrere dere i administrasjonen først (smittesporing).

Takk for et fint skoleår, og godt samarbeid!
Vi ønsker voksne og barn en riktig god sommer! 😎



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 Norsk
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* Bibliotek 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 Norsk
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!


