
Ukeplan uke 10 for 6.trinn
SOSIALT
FOKUS

Mot

SOSIALE MÅL ● Jeg snakker �nt til og om mine medelever.
● Jeg sier “stopp” dersom noen gjør eller sier noe som jeg ikke syns er greit.
● Jeg sier i fra til en voksen dersom det har skjedd noe.

LÆRINGSMÅL:

Norsk: Jeg kan skrive en fordypningsoppgave om et tema jeg velger selv.
Matte: Jeg vet hva en symmetrilinje er. Jeg vet hva førsteakse/x-akse og andreakse/y-akse er.
Engelsk: I can write a text about a person who is a record breaker.
KRLE: Jeg kan fortelle om religioners historie i Norge.
Samfunnsfag: Jeg vet om noen ganske vanlige tegn på en forelskelse. jeg kan si noe om hvordan
hjernen reagerer når vi blir forelska.
Naturfag: Jeg kan samtale om hva en måne er, og hvorfor vår måne er viktig for livet på jorda.

Lekser

LITTERATURUKE
Les:
Les minst 20 minutter i ei valgfri bok hver dag.
Hver gang du leser 20 minutter får du et lodd i
boklotteriet.
Husk å fylle inn hvor mange minutter du leser hver
dag på lesekortet du får utdelt på mandag.

Skriv:
Hver dag skal du skrive minst 3
setninger om hva du har lest om. Skriv
inn for hver dag i dokumentet du
�nner på Google Classroom.

MATTENØTT

Et godt sted å være. Her vil vi lære!



Info til hjemmet

● Denne uka gjennomfører vi litteraturuke på Voiebyen skole. Elevene har fått velge mellom ulike bøker. Hver
dag denne uka blir de lest for i en skoletime. Opplegget er likt som det vi har gjennomført tidligere. Elevene er
på gruppe med elever fra 5. og 7.trinn.

● Geitmyra matsenter uke 11 og 12.
6A: uke 11.
6B: uke 12.
Det sendes ut et skjema om fototillatelse fra Geitmyra. Skriv under på skjema om ditt barn kan eller ikke kan
tas bilde av, og ta med tilbake til skolen innen fredag 10.mars.

● Innkalling til foreldresamtaler sendes ut snarlig.
● 3-deling i uke 11 og 12: Det blir kun 3-deling på fredag disse to ukene.

Kontaktinformasjon

Kontaktlærertid for Karianne og Maren er torsdag  6.time.
Kontaktlærertid  for Henrik er torsdag 5. og 6.time.
Mail 6A: maren.johansen@kristiansand.kommune.no & karianne.kvale@kristiansand.kommune.no
Mail 6B:henrik.markussen@kristiansand.kommune.no
Mail timelærere: ragnhild.langmyr.kragholm@kristiansand.kommune.no
Foreldrekontakter 6A: Erlend pappa til Vilde erlend@nyberglia.org & Eivind pappa til Selma eivind.tversland@gmail.com
Foreldrekontakter 6B: Therese Kapstad mor til Gabriella theresekapstad@yahoo.no & Snefrid mor til Andreas snefrid.brenna@yahoo.no.
Trinntelefon: 907 33 842

Timeplan 6A
kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-09:15 Norsk Matte Matte 3-deling Matte
09:15-10:00 Engelsk Samfunnsfag Musikk 3-deling Bibliotek
10:15-11:00 Samfunnsfag KRLE Norsk 3-deling Kor
11:40-12:25 Naturfag 3-deling KRLE Norsk 3-deling
12:35-13:20* Naturfag 3-deling Engelsk Matte 3-deling
13:20-14:05 3-deling Fysak 3-deling

Timeplan 6B
kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08:30-09:15 Norsk Norsk Musikk 3-deling Matte
09:15-10:00 Matte Samfunnsfag Matte 3-deling Norsk
10:15-11:00 Samfunnsfag Engelsk Bibliotek 3-deling Kor
11:40-12:25 Naturfag 3-deling Engelsk Norsk 3-deling
12:35-13:20* Naturfag 3-deling KRLE KRLE 3-deling
13:20-14:05 3-deling Fysak 3-deling

*mandag  slutter elevene kl 13:20  *onsdag slutter elevene kl 13:10
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