
Ukeplan uke 15 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 kjenne igjen og samtale om noen kjennetegn ved fantasysjangeren.
Matte: Jeg kan regne ut omkrets og areal av rektangel.
Engelsk: I can name di�erent types of weather.
KRLE: Jeg kan fremføre foran klassen hvordan ulike religioner kom til Norge.
Samfunnsfag: Jeg kan re�ektere over hvorfor kon�ikter oppstår og drøfte hvordan den enkelte og
samfunn kan håndtere kon�ikter.
Naturfag: Jeg kan diskutere fordelene og ulempene med elektrisk strøm.

Lekser

NORSK
Gjør oppgaven om fantasy som ligger på Google Classroom. Husk å svare på
oppgavene med fulle setninger, stor bokstav og punktum.

MATTE
Gjør mattearket du får utdelt på mandag. Lever til læreren din innen fredag.

ENGELSK
Write a sentence for each of the words of
the week.
Write your sentences in both English and
Norwegian.

Words of the week:
Sunny - sol
Windy - vind
Rainy - regn
Cloudy - skyete
Foggy - tåkete
Snow - snø

Et godt sted å være. Her vil vi lære!

Info til hjemmet

● Håper alle har hatt en �n påskeferie og er klar for siste innspurt fremmot sommerferien🙂
● Til torsdag 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.



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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