
                       Ukeplan for 6. trinn – uke 51

                                                     

Hjemmeside: herstadskole.no 

Tema:

Norsk Tegnsetting 

Matematikk Flater, areal og tredimensjonale figurer

Engelsk Nature and wildlife 

Naturfag Menneskekroppen

Sosialt
SmART:

Vi har fokus på disse karakteregenskapene:

Målrettethet- Finne ut hva du vil og planlegge hva du må gjøre for å nå målet.
Lederegenskaper-Det er når vi får andre mennesker til å fungere godt, få til ting og ha et godt samspill.

PALS: I skolegården. I gym garderoben.

Lekser:  Ingen lekser denne siste uka før jul. 
              Bruk "gledingkalenderen" flittig denne uka :)
                       

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

Matte julekalender/grublis. (frivillig lekse)

Oppg. 8. Gjennomsnittshøyden til nissemor og de to nissebarna er 6. Høyden til barna er 3 
og 5.
Hvor høy er nissemor?   Hvilken bokstav tar vi med oss til løsningsordet?
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Oppg. 9. Karianne har en hund og en katt som går fritt rundt på gården. En dag er hunden 
100 m ute på jordet og katta er 80 m borti veien. Hunden løper dobbelt så fort som katta. 
Når Karianne står på trappa og roper på dem, kommer de springende. Hvor langt borti veien 
var katta da kunden kom fram til trappa?

   20m    30m   40m

      H      S     A

INFO:
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INFO:
Det var hyggelig at så mange hadde anledning til å komme på vår juleavslutning/utstilling 
forrige tirsdag. 
Vi ønsker oss flere tomme syltetøyglass med lokk og uten etiketter til juleverkstedet 
denne uka.
Vi lager til et felles bord på fredag, fint om elevene kan få med seg LITT kjeks, frukt eller 
kake hver. Elevene slutter kl. 12.00 på fredag. 
OBS: gjenglemt tøy vil bli fjernet torsdag 19.12. 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.
Vi gleder oss til å møte alle elevene igjen, uthvilte og fulle av læringsglede,  mandag 6. 
januar- 2020  kl. 8.30.  

Timeplan 
   Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-10.00 Samling

KRLE

Restarte PC

Musikk  

Adventsgudstjeneste 

i Nøtterøy kirke,

M&H/

Juleverksted

Samling.

Juletregang i 

gymsalen

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Eller likeverdig 

alternativt tilbud på 

skolen

Friminutt Friminutt

10.15- 11.15            Naturfag/

     Juleverksted

Engelsk/

Juleverksted

" M&H/

Juleverksted

Fellessamling i 

gymsalen

11.15-11.35 Mat Mat Mat Mat Mat

11.35-12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt God Jul

12.00-13.00 Juleverksted Matematikk/

Juleverksted

Samf. Matematikk Slutt 12.00

13.00-13.15 Friminutt Slutt 12.50 Friminutt Friminutt

13.15-14.15 Juleverksted/

Arbeidsplan

Slutt 14.15

Samf.

Slutt 14.15

Norsk

Slutt 14.15

   

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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