
Ukeplan for 6. trinn -  uke 25 - 2019 
  

Norsk Repetisjon. 

Matematikk Repetisjon. 

Engelsk Repetisjon. 

Naturfag   

KRLE   

Samfunnsfag   

Sosiale mål 
  

Selvtillit: Ha tro på at du er noe, kan noe og vet noe.  
Læringsglede: Det er når vi liker å lære nye ting og vet hvordan vi skal jobbe 
for å få ny kunnskap. 

  
  
  

Lekser til tirsdag: 
  

Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til fredag: 

Ta med ALLE bøker som 
tilhører skolen (både 
fagbøker og 
biblioteksbøker)! 
Hvis det er noe annet 
som tilhører skolen (f.eks. 
strikkepinner etc.), så ta 
det med. 
  
NB! 
Innesko, klær, 
tegninger og 
skrivebøker skal nå tas 
med hjem.  Husk derfor 
ekstra bærepose eller 
lignende. 

Ta med ALLE bøker som 
tilhører skolen (både 
fagbøker og 
biblioteksbøker) 
  
K&H: 
Gjør ferdig strikketøyet! 
Hvis du har behov for 
hjelp - ta det med til 
skolen! 
  
NB! 
Innesko, klær, tegninger 
og skrivebøker skal nå 
tas med hjem.  Husk 
derfor ekstra bærepose 
eller lignende. 

Siste frist til å  
ta med ALLE bøker 
som tilhører skolen 
(både fagbøker og 
biblioteksbøker)! 
 
Du kan få ta med litt 
potetgull, kjeks, eller 
lign. (ikke godteri) til 
et felles bord. 
Noen kan også gjerne 
ta med et spill - 
kanskje vi får tid til litt 
brettspill/kortspill en 
times tid. 
  
  
  

  
SOMMERFERIE! 
 
  
  

 

Ukelekser: Ta med ALLE bøker som tilhører skolen! HUSK å få underskrifter! 
    

• Onsdag 19. juni tar vi oss tid til å ha en "kosetime" før Herstad-lekene starter  kl. 
12.00. Elevene kan derfor ta med litt snacks (potetgull, kjeks, frukt etc. - men ikke 
godteri) som vi legger på felles fat og deler med alle i klassen. De som har, og får 
lov, kan ta med kortspill eller brettspill til felles benyttelse.  Det er lurt å ha med 
vanlig matpakke i tillegg. 
  



• Torsdag 20. juni er siste skoledag før sommerferien.  Elevene slutter ca. kl. 11.35 
denne dagen. 
  

• Anne Grete er sykemeldt ut skoleåret. 
  

• Vi ønsker ALLE, både elever, foreldre/foresatte en RIKTIG GOD og 
VELFORTJENT SOMMERFERIE!  Tusen takk for mange gode opplevelser og 
meget godt samarbeid!! 
  
  

   

Timeplan: 

Tid: 
08.20-
09.00 

Mandag 
 

FYSAK ute 

Tirsdag Onsdag 
  

Torsdag Fredag 

08.30-
10.00 

Norsk 
(rydde) 

Kroppsøving? Rydde/kosetime Samling i kl.rom.  
Forestilling i gymsal 

   SOMMER- 
    FERIE 

10.00-
10.15 

Pause        Spise/pause   

10.15- 
11.15 

Samf.fag/musikk 
(rydde/fremføre)                                

Matte 
(rydde) 

Kosetime  
           

  Avslutning i  
   gymsalen 

            

11.15-
11.35 

      Spise         

11.35-
12.00 

      Pause        I dag til 
     kl.11.50 

      

12.00-
13.00 

      Matte 
     (rydde) 

Norsk 
(rydde) 

Herstadlekene        Skoledagen 
    slutter kl. 11.35 

     

13.00-
13.15 

        Pause Ferdig kl. 12.50       

13.15-
14.15 

       Matte  
      (rydde) 

    Herstadlekene             

  

Mobilskole-sms: Start meldingen med tallet for trinn/klasse og send til 59444203. 

Eks. «7 Ola er syk i dag. Mvh Petter Olsen».   

  

                    Mail:  skoanjah@v-man365.no         skoanjor@v-man365.no 

  
                                                                   Hilsen                                                                   

 Anne Grete og Anne Kari 

 

mailto:skoanjah@v-man365.no

