
Ukeplan uke 6 for 6.trinn
SOSIALT
FOKUS (LINK)

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 som er felles for alle �rkanter og kan gi eksempler på ulike typer �rkanter.
Engelsk: I can write a short text for the cover of a book.
KRLE: Jeg kan samtale om hva samtykke er, og hvor mine grenser går.
Samfunnsfag: Jeg kan diskutere ulike dilemmaer i forhold til egne og andre grenser.
Naturfag: Jeg kan samtale om hvorfor sola er viktig for livet på jorda.

Lekser
NATURFAG
UKE 6 Intervju  en du kjenner om hvordan det er  å

være i puberteten. Bruk spørsmålene som ligger
på Google Classroom – og kanskje �nne på
noen �ere selv.
Skriv ned svarene i samme dokument.

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

Et godt sted å være. Her vil vi lære!



Info til hjemmet

● Denne uka har vi temaarbeid om Samtykke og Pubertet, som en del av Uke 6. Elevene får i lekse å intervjue
noen de kjenner om pubertet. Det vil bli jobbet en god del på skolen med samtykke. Ta gjerne en prat
hjemme om samtykke, og om hva vi kan gjøre dersom noen går over grensene våre.

● Husk gymtøy, gymsko og drikke�askene på den dagen det er gym.
● Besøk fra Den Kulturelle Skolesekken på mandag, 6.februar. 6A: 09.00-10.30. 6B: 12.00-13.30.

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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