
Ukeplan for 6. trinn -  uke 15 - 2019

Norsk Power Point fremføring av reisen din.

Matematikk Multiplikasjon med brøk.

Engelsk Litteratur: "Robin Hood".  Grammatikk:  Verb i preteritum og presens perfektum.

Naturfag Menneskekroppen: Kosthold. 

KRLE Går ut pga. basketturnering.

Samfunnsfag Power Point fremføring av reisen din.

Sosiale mål Utholdenhet: Det er når vi holder ut selv om vi har lyst til å gi opp.
Integritet: Gjøre det du selv er overbevist om er riktig.

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

Matematikk:
Gjør oppgavene vi har blitt 
enige om.

Tips:
Begynn gjerne med leksene til 
torsdag og fredag allerede i dag 
(KRLE, naturfag og engelsk).

Les minst 15 min. i hyllebok.

Matematikk:
Gjør oppgavene vi har blitt 
enige om.

Engelsk:
Gjør litt av engelskleksen
f.eks. øve gloser og sterke 
verb).  NB! Underskrift på 
"Whale rider"! 

Les minst 15 min. i hyllebok.

KRLE:
Gjør ferdig studieoppg. 1 a-b 
og samtaleoppg. 1 a og 2 a-b, 
s. 98. NB! Underskrift på 
KRLE-prøven! 
Leksene høres opp etter 
påskeferien!

Les minst 15 min. i hyllebok.

Naturfag:
Tegn ferdig tegning av et sundt og 
godt måltid. Skriv kort hvilke 
ingredienser som er med.  
NB! Skal farges og gjøres PENT!

Engelsk:
Les skuespillet s. 40-43 i TB, om 
"Robin Hood", høyt for en voksen. 
Gloser + sterke verb.

Les minst 15 min. i hyllebok.  

Ukelekser: Les minst 15 min hver dag. 

                    HUSK å få underskrift på alt av prøver!

Engelske gloser og sterke verb: Ord og begreper 

gown kappe

reward belønning

to build - built - have/has built å bygge

to buy - bought - have/has bought å kjøpe

to leave - left - have/has left å forlate/ (reise)

Info:. 

Onsdag blir det påskelunsj i gymsalen. 6.trinn har ansvar. Elevene trenger ikke ha 
med matpakke denne dagen.

Det er basketturnering torsdag 11. april i Hårkollhallen. Alle må møte på skolen kl. 
7.55 (hvis ikke de har inngått en egen avtale med Anne Kari eller Anne Grete på 
forhånd). Du må ha på deg treningstøy og varme klær over. Alle må ha SYKKEL, 
HJELM OG REFLEKSVEST. Ta med deg en god matpakke og drikkeflaske. Dette 
blir gøy, vi stiller med 2 lag.

Ta også med sykkel tirsdag 9. april. Vi kommer til å sykle i gymtimen så du trenger 
ikke gymtøy. 
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ikke gymtøy. 

Vi ønsker alle en riktig god påskeferie! 

-Ditt barn er voksen i 2025!

Kom og hør om endring i verden og endringer i skolehverdagen for ditt barn!

Til alle foresatte ved barneskolene, foresatte til skolestartere høsten 2019 og ungdomsskolene i 
Færder kommune!

Alle skolene i Norge får nye føringer fra høsten 2020 som vil endre hva som skal læres, og hvordan 
man lærer på skolen. Føringene er en naturlig følge av at verden, arbeidsplasser, måten vi 
samarbeider på og måter vi løser problemer er endret. Forandring skjer i stadig raskere tempo; Hva 
betyr dette for skolehverdagen til ditt barn?

Vi oppfordrer alle til komme da arrangementet er ment som et ledd i den viktige dialogen mellom 
skole og hjem. Derfor kommer denne invitasjonen tidlig, slik at du kan sette av tiden.

Velkommen til Nøtterøy kulturhus for å høre mer om dette og spille inn dine tanker 

(via telefon)!

Tid: 9. april, kl. 18.00-19.30?

Innlegg ved: Ann Kristin Johansen, prosjektleder for fagfornyelsen i Færder, Yngve Lindvig, veileder 
for Færderskolene i dette arbeidet.

Med vennlig hilsen Kjell Jensen, virksomhetsleder for Færderskolene.

Timeplan:

Tid:
08.20-09.00

Mandag

FYSAK 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-10.00 Norsk Kroppsøving
Husk sykkel

Rigge til påskelunsj   Basket-turnering
Oppmøte på skolen
kl. 07.55. HUSK 
SYKKEL, HJELM 
OG REFLEKSVEST

Naturfag

10.00-10.15 Friminutt

10.15- 11.15                Musikk            
               

            Matematikk Påskelunsj Samfunnsfag
Påskequiz
Matkahoot

11.15-11.35 Mat           

11.35-12.00 Friminutt I dag til kl. 11.50

12.00-13.00 Matte Norsk Rydde etter 
påskelunsj

Engelsk

13.00-13.15 Friminutt Ferdig kl. 12.50

13.15-14.15 Samfunnsfag
Fremføringer

Engelsk Klassens 
time/K&H/lese
Slutt kl. 13.50

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
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Hilsen                                                                  

Anne Grete og Anne Kari
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