
Ukeplan uke 13 for 6.trinn
SOSIALT
FOKUS

Mot

SOSIALE MÅL ● Jeg snakker �nt til og ommine 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 forklare og bruke løkker og variabler i programmering.
Engelsk: I can write an interview using the questions-words. I can ask and answer questions.
KRLE: Jeg kan fremføre foran klassen hvordan ulike religioner kom til 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 diskutere fordelene og ulempene med elektrisk strøm.

Lekser

NORSK
Lesing: I løpet av uka skal du lese minst 30 minutter hjemme. Du kan lese i bok,
avis, blad eller på skjerm.

Skriving: Skriv en kort fortelling om et bilde. Oppgaven ligger i et eget dokument
på Google Classroom. Det er �re bilder du kan velge mellom. Du må skrive minst
fem setninger. Husk overskrift, stor bokstav og punktum.

MATTE
Jobb minst 15 minutter på Multi Smart Øving. For hvert 15. minutt du jobber får
du et lodd i påskekonkurransen. Vi trekker en vinner på fredag.

ENGELSK
Read:Watch the grammar video “Kittys School Day”. You will �nd the link in
Classroom.
Write: Do the worksheet about verbs in past tense. This is repetition from school,
so if you paid close attention it should be easy. Hand in to your teacher by Friday.

MATTENØTT

Et godt sted å være. Her vil vi lære!



Info til hjemmet

● Siden klassene var på Geitmyra fra 08.30-14.15 �re dager den uken de var, så har de vært på skolen noen timer
ekstra. Dette betyr at de får avspasering en halv skoledag. Denne avspaseringen tar vi til fredag, altså siste
dagen før påske. Vi sender elevene hjem 11.00 denne dagen.

● Torsdag etter påske får vi besøk av noen fotballspillere fra IK Start. De skal ha et opplegg i forhold til fotball
og mobbing. De skal blant annet snakke om inkludering, det å stå opp for hverandre og hvordan gjøre
hverandre gode. Dette er viktige ting å ta med seg både på fotballbanen, og ellers i livet.

● God påskeferie🙂Vi sees igjen tirsdag 11.april.

Kontaktinformasjon

Kontaktlærertid for Karianne ogMaren 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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