UKEPLAN FOR 6A
Uke 25
Læringsmål:
Norsk:
Matte:
Engelsk:
Naturfag:
Samf.fag:
Krle:
Sosialt mål:

Elevene skal lære om virkemidler i reklame. De skal øve på lesing og spilling av skuespill.
Elevene skal multiplisere og dividere med flersifrede tall.
Elevene skal lære om naturen og naturkrefter.
Elevene skal beskrive de norske krypdyrene.
Kunne fortelle om ulike måter å leve sammen. Familie, kjærlighet og skilsmisse.
Kunne etikk knyttet til krig, fred og minoriteter.
Kunne lage og holde avtaler.

Mandag 18.06

Tirsdag 19.06

Onsdag 20.06

Torsdag 21.06

Fredag 22.06

Oppstart
Tur til
skedsmohallen
Vi bowler!
Retur ca 13.00.

Fysak
Musikk
Matematikk
Engelsk

Oppstart
Naturveiledning
Fetsund lenser
Vi avslutter ved
lensene ca 13.30.

Siste skoledag
Fellessamling
11.30.

Slutt 14.15
Lekse til tirsdag:

Slutt 13.00
Lekse til onsdag:
Gjør ferdig til
og med side
105 i Multi 6b.

Slutt 14.15
Lekse til torsdag
Husk å ta med alle
bøker lånt fra
skolebiblioteket,

Fysak
Matte/Engelsk
Norsk/Naturfag
Vi rydder, vasker
og flytter bøker
etter storefri.
Slutt 14.15
Lekse til fredag:
Elevene kan ta
med en liten
brus og litt
godteri i morgen
i tillegg til
matpakken.

Slutt 12.00

God
sommer!

Ukelekser: Les i minst 15 minutter hver dag. Øv på 3,4, 7 og 8-gangen.

Informasjon til de voksne:
- Turen til Nebbursvollen ble byttet med bowling på grunn av dårlig vær. Klassekassa
spanderer også en is, så man trenger ikke ta med mer enn mat og drikke.
-Jeg blir kontaktlærer for klassen til neste år. Marius Søgård blir kontaktlærer i 7B.
Marius kommer også til å ha 7A i gym og matematikk. Camilla Vinland, Pål Emil Heggedal
og Randi Schanche Moe jobber også på trinnet neste år.
-Pakkeliste for leirskole sendes hjem i løpet av uken.
-Foreldremøte med tema leirskole holdes uken etter skolestart, onsdag 22.8. Allerede i
uke 36 legger vi ut på tur!
-Takk for et travelt og fint år, vi sees til høsten! 
Ha en fin sommer! Vennlig hilsen Julie ( julie.elisabeth.henneli@fet.kommune.no )
Skolens telefon ved sykdom: 63882770

