
6. trinn – Ukeplan uke 25 

15.-19. juni 
 

Læringsmål: 

Sosialt: Jeg bidrar til at hele klassen får en fin og hyggelig avslutningsuke. 

 

 

Viktig informasjon til elever og foresatte: 

 

 

 

Dersom noen fortsatt har fagbøker og/eller bibliotekbøker hjemme, må disse leveres tilbake så fort som mulig.  

 

Vi oppfordrer alle til å lese jevnlig gjennom sommeren. For mange kan det være motiverende å opprette bruker på sommerles.no 

 

Onsdag skal hele trinnet til Rosanes og ha ”Mesternes mester”, så møt opp med sporty innstilling og godt humør       Vi tenner griller og skolen 

spanderer 3 pølser i brød til alle. Alle allergier er tatt hensyn til. Ta med nok drikke! 

 

Torsdag går vi til Munkodden og er der 2. og 3. økt. Som ”trøst” for uteblitt mat og helse (grunnet korona) har vi kjøpt inn en ferdigsmurt 

baguette til alle elevene. Allergier er tatt hensyn til.  

 

Fredag oppfordere vi elevene til å ta med seg brettspill på skolen. Elevene må ta med mat og drikke. Skoledagen slutter 12.00 

 

Husk at alt fravær skal sendes på SMS til skole-SMS. Send [trinn] [tekst] til 594 44 200. Dersom dere ønsker å ringe en av oss, kan dere ringe 

til trinntelefonen vår på nummer: 40911503.           

Vi ønsker elever og foresatte en riktig god, frisk og solrik sommer       Vi takker foresatte for et godt samarbeid. 

 

Vel møtt til nytt skoleår mandag 17. august- siste skoleåret på Teie skole.  

Hilsen lærere og assistenter på 6. trinn. 
  



 

 

 

           

Ukeoversikt 

Økt Mandag 15.06 Tirsdag 16.06 Onsdag 17.06 Torsdag 18.06 Fredag 19.06 

08.45 – 10.30 
 

 

Oppstilling ute 

6A: Arbeidsplan 

6B: Arbeidsplan 

6C: Arbeidsplan 

Oppstilling ute 

6A: Film 

6B: Film 

6C: Film 

Oppstilling ute 

6A/B/C: 

Vi går samlet til Rosanes for å 

ha «Mesternes mester».  

Møt i treningsklær og ta med 

sitteunderlag og nok drikke. 

Vi ordner griller og kjøper inn 

pølser, lomper, ketchup og 

sennep. Vi har tatt hensyn til 

alle allergier. Dersom du ikke 

ønsker å spise pølser må du ta 

med egen mat.  

Oppstilling ute 

6A: Gruble/ «Hvem skal ut?» 

6B: Gruble/ «Hvem skal ut?» 

6C: Gruble/ «Hvem skal ut?» 

  Oppstilling ute 

6A: Spill- ta med brettspill! 

6B: Spill- ta med brettspill! 

6C: Spill- ta med brettspill! 

10.30 – 10.45 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

 
10.45 – 11.45 

6A: Uteskole 

6B: Arbeidsplan 

6C: Arbeidsplan 

6A/B/C: Opplegg rundt «Den 

magiske fabrikken». 

6A/B/C: 

Vi går til Munkodden og leker. Vi 

kjøper inn en baguette til elevene. Ta 

med drikke.  

6A/B/C: Lek i klasserommet.  

 

 

GOD SOMMER KLOKKEN 12.00 11.45 – 12.00 Spisepause Spisepause 

12.00– 12.30 Friminutt Friminutt 

12.30-13.30 6A: Arbeidsplan 

6B: Uteskole 

6C: Uteskole 

6A/B/C: Opplegg rundt «Den 

magiske fabrikken» 

SLUTT: 13.30 13.30 13.30 13.30 12.00 


