
Ukeplan uke 11 for 6B.trinn
SOSIALT
FOKUS

Kon�ikt

SOSIALE MÅL ● Jeg snakker �nt til og om mine medelever.
● Jeg bruker ikke stygt språk mot medelever eller voksne.
● Jeg sier “stopp” dersom noen gjør eller sier noe som jeg ikke syns er greit.

LÆRINGSMÅL:

Norsk: Jeg kan skrive en fordypningsoppgave om et tema jeg velger selv.
Matte: Jeg kan utforske mønstre ved hjelp av programmering
Engelsk: I can talk and write about di�erent world records.
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 hvorfor sola er viktig for livet på jorda.

Lekser

NORSK
I løpet av uka skal du lese minst 30 minutter hjemme. Du kan lese i bok, avis, blad
eller på skjerm. På Classroom ligger det er dokument. Her skal du skrive inn minst
�re setninger om hva du har lest om.

Snakk sammen hjemme om hva du har tenkt til å skrive om i fordypningsoppgaven
din. Få gjerne litt tips hjemmefra til hvordan du kan gjøre det. Vis gjerne hvor langt
du har kommet.

MATTE
Gjør mattearket du får utdelt av læreren din på mandag. Leveres innen fredag. Husk
å skrive navn på arket.

ENGELSK
Read:
Read the text “A Real-life LEGO House”.
You will �nd it in Google Classroom.
Write:
Make four questions on your own from
the text. Answer the questions you made.
Hand in at Google Classroom.

Words of the week:
Tyres - dekk
Measurements - mål
Full-size - full størrelse
Shelves - hyller
Sink - vask
Tap - kran

MATTENØTT En bonde hadde griser og høner,
til sammen 304 dyr.

En dag solgte han alle grisene,
og kjøpte høner i stedet.
Han kjøpte 17 høner for hver gris han solgte.
Da han var kvitt alle grisene,
var det 368 dyr på gården.

Hvor mange griser hadde bonden opprinnelig?

Et godt sted å være. Her vil vi lære!



Info til hjemmet

● Minner om konferansene som starter opp denne uka. Husk å returnere arket med spørsmål som ble sendt
hjem forrige uke.

● Minner om at arket med samtykkeerklæring fra Geitmyra også må returneres til skolen i løpet av uka.
● Neste uke er det vi i 6B som skal på Geitmyra. Bussen går fra skolen kl.0835. Returen blir kl.14 fra Odderøya.

Det betyr at mandag-torsdag vil det bli litt lengre skoledager. Dette kan skape utfordringer for elever som tar
buss til Bråvann.

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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