
Ukeplan uke 7 for 6.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 gjør mitt beste på kapittelkosetesten.
Engelsk: I can read and retell a story with my own words.
Samfunnsfag: Jeg deltar i samtaler om følelser og forelskelse.
Naturfag: Jeg kan samtale om hvorfor sola er viktig for livet på jorda.

Lekser

NORSK
Les minst 15 minutter hver dag i en valgfri tekst. Du velger selv hva slags tekst. Det
kan være en bok, tegneserie, fotballtabeller, lydbok, oppskrifter eller noe annet. Vi
spør på fredag hva du har lest.

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

ENGELSK
Read:
Read chapter 7 “Mr.Krupp” in Captain
Superpants. You will �nd the chapter in
Google Classroom. Use Into Words if you
want to listen to the text.
Write:
Write �ve nouns, four verbs  and three
adjectives from the chapter you read.

Words of the week:
School principal - rektor
Belt buckle - beltespenne
Zipper - glidelås
Responsible - ansvarlig
Innocent - uskyldig
Voice - stemme

MATTENØTT I Bakkegata er det ni hus ved siden av hverandre. Det bor minst 1 person
i hvert hus. I to hus som ligger inntil hverandre bor det ikke mer enn seks
personer til sammen.

Hvor mange kan det maksimalt bo i Bakkegata?
A)23      B) 25       C)27        D) 29           E)31

Et godt sted å være. Her vil vi lære!



Info til hjemmet

● Ønsker dere en �ott vinterferie ❄😀 Vi sees igjen mandag 27.februar.
● Det blir ikke 3-deling på fredag. Gruppene får 3-deling igjen ved en annen anledning.
● På fredag er det lov å kle seg ut. Det blir ikke noe karneval for mellomtrinnet, men elevene får lov til å kle seg

ut. Vi arrangerer kanonballturnering sammen med 5.trinn på slutten av dagen.
● Vi kjører kapittelkosetest på onsdag.

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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