
Ukeplan uke 9 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 vet hva en symmetrilinje er. Jeg kan speile og rotere enkle �gurer.
Engelsk: I can talk and write about di�erent world records.
KRLE: Jeg kan fortelle om religioners historie i Norge.
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 “Dog Saves Boy, a Real Lassie Story”.
You can �nd the text on Google
Classroom.
Write:
Answer the questions about the text. Hand
in at Google Classroom.

Words of the week:
Saves - redder
Wandered o� - gikk av sted
Participate - delta
Search - leting
Barn - låve
Rescuers - redningsfolk

MATTENØTT

Et godt sted å være. Her vil vi lære!



Info til hjemmet

● Forestilling på Kilden på fredag uke 9. Alle elevene møter oppe på busstoppet på skolen til 08.30. Vi tar
bussen fra skolen 08.35. Alle elevene må være på plass til tide. Forestillingen begynner 09.00, og vi er tilbake
på skolen til 10.00. Informasjon fra DKS: “Denne uken skal vi besøke Kilden i regi av Den kulturelle skolesekken i
Agder. «Klangen av klima» er en visuell lytteopplevelse. Dere vil se en animert film der vi følger jordens utvikling, fra
dens spede start til dagens situasjon der barn daglig engasjerer seg i hvordan jordkloden vår har det. Musikken spilles av
symfoniorkesteret og underbygger og forsterker bildene og fortellingen.”

● Vi har litteraturuke i uke 10, og da blir det høytlesning fra bøker som elevene har valgt selv i 3.time hver dag
denne uka. Dette gleder vi oss masse til.

● I uke 11 og 12 skal 6.trinn på Geitmyra matsenter på Odderøya. Den ene klassen skal i uke 11, og den andre
klassen skal i uke 12. Dette er et opplegg som varer fra mandag til torsdag, med en oppgave som skal
gjennomføres på skolen på fredagen. Det går buss fra og til skolen. Det blir egen hjemmelekse fra Geitmyra
disse ukene. Mer informasjon kommer.

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

mailto:maren.johansen@kristiansand.kommune.no
mailto:karianne.kvale@kristiansand.kommune.no
mailto:henrik.markussen@kristiansand.kommune.no
mailto:ragnhild.langmyr.kragholm@kristiansand.kommune.no
mailto:erlend@nyberglia.org
mailto:eivind.tversland@gmail.com
mailto:theresekapstad@yahoo.no
mailto:snefrid.brenna@yahoo.no

