
          Ukeplan for 6. trinn – uke 37 

Hjemmeside: herstadskole.no 

Tema:

Tverrfaglig tema Vikingtid

Matematikk Multiplikasjon og Divisjon

Engelsk Heroes

Sosialt Vi har fokus på disse karakteregenskapene:

Mot - Når vi tør å gjøre noe som er bra, enda vi synes det er litt skummelt.
Tålmodighet– Det trenger vi når vi må vente på noe.

Lekser:    

Lekser til 

tirsdag:

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

Det er lurt å starte 
på   ukeleksa i matte.
Følg med litt på 
valgsendingene.

Samf: les side 21 og 22 i 
Globus Samf. Oppg. 6 og 7 
side 25. Svar i arbeidsboka.

KRLE: les side 13-15 i Vi i verden. 
Skriv  4 faktasetninger om Olav den 
Hellige. Skriv i arbeidsboka.

Ukelekser:  
Matematikk: Multi 6a. Oppg.  1.74 a,b,c,d,  1.75 og  1.64    Gjøres i kladdeboka som leveres på fredag. 
(Hvis dette blir for lett og kjedelig kan du velge 3 oppgaver fra sidene  31, 32 og 33).
Alle gjør 30 min Multi Smart øving i løpet av  uka. På skolen og hjemme til sammen.

INFO: 
OBS. Vi går på skogtur 1. og 2. økt på mandag. Husk klær etter vær og gode sko. Ta med vanlig matpakke, drikke og sitteplate 
hvis du har. Du må gjerne ta med varm drikke hvis du ønsker det.   (Merete blir med oss på tur ;)
Vi starter opp med tverrfaglig tema VIKINGTID denne uka.
Noen elever mangler bokbind på flergangsbøker. Flott hvis dere får ordnet det.
Foreldremøte er planlagt til torsdag 19.9- fra kl. 18.30.  Nærmere invitasjon kommer i postmappa.
Flott hvis elevene kan ta med en liten pute eller sitteplate de kan sitte på i samling på gulvet i klasserommet. 
En som kan henge i en pose på knaggen i gangen og bli på skolen i hele år.
Etter høstferien vil ukeplanen kun legges ut i Skooler. Frem til og med uke 39 vil ukeplanen legges ut både i Skooler og på 
hjemmesiden som vanlig. Informasjon om Skooler finner dere her:
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/ikt-i-farderskolene/skooler/
Det er mulig at 6.trinn skal være med fadderbarna også denne  uka, så timeplan kan bli litt endret. 

Timeplan 
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http://herstadskole.no/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/ikt-i-farderskolene/skooler/


Timeplan 
Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-10.00 Skogtur Musikk  Norsk Samling

K&H/M&H

Utegym

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.15- 11.15 Skogtur Matematikk Norsk K&H/M&H Tema

11.15-11.35 Mat Mat Mat Mat Mat

11.35-12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

12.00-13.00 Matematikk Engelsk Samf. Matematikk Tema

13.00-13.15 Friminutt Slutt 12.50 Friminutt Friminutt Friminutt

13.15-14.15 Tema/KRLE

Slutt kl. 14.15

Samf.

Slutt 14.15

Tema

Slutt kl.14.15

Pals/Smart

Slutt kl.13.50

Skole-sms: melding til 59444203 
Eksempel: «4 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen». 

Mail:      
Nina:  Nina.B.Kristoffersen@faerder.kommune.no
Heidi:  Heidi.Rostad@faerder.kommune.no
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