
 

UKEPLAN UKE 24  
6. TRINN 

 

Det er viktig å holde lesingen «varm» i ferien.  

Leseforskere advarer om at leseferdighetene kan  

settes helt tilbake til nivået rundt påske hvis  

barn ikke holder lesingen ved like gjennom  

sommeren. 

Det er ikke så viktig hva man leser, men at man 

leser; det er vesentlig at lesingen er lysbetont!  

 

Vi minner igjen om Sommerles, som mange  

syns er motiverende. https://altom.sommerles.no/ 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1. ØKT 

08.30-10.00 

Alle 

Gå tur 

Alle 

Fysisk aktivitet 

 

 

TUR TIL ROSANES  

 

Vi drar til 

Rosanesparken og 

blir der hele dagen! 

 

 

 

 

 

 

Sykler du? 

- Sjekk sykkelen! 

Husk hjelm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutt 14.15 

Alle 

Lesestund 

Alle  

Fysisk aktivitet 

Alle  

Arbeidsplan 

A - Uteskole 

B - Arbeidsplan 

C - Arbeidsplan 

A - Musikk 

B - Arbeidsplan 

C - Arbeidsplan 

 

Sommeravslutning 

klassevis før vi 

avslutter med hele 

skolen i aulaen.  

 

 

 

GOD 

SOMMER! 

 

 

Slutt 12.00 

FRIMINUTT 

10.00-10.15 

   

2. ØKT 

10.15-11.15 

Alle  

Arbeidsplan 

A - Arbeidsplan 

B - Arbeidsplan 

C - Uteskole 

Vi ser på 

fotballkamp på 

Teiebanen – 7. 

klasse mot 

ansatte 

FRIMINUTT 

11.15-11.45 

   

SPISING 

11.45-12.10 

   

3. ØKT 

12.10-13.00 

Alle  

Arbeidsplan 

A - Arbeidsplan 

B - Uteskole 

C - Arbeidsplan 

 

 

 

Slutt 13.00 

Vi er sammen 

med fadderbarna 

på Teiebanen  

 

 

 

 

Slutt 13.30 

FRIMINUTT 

13.00-13.15 

 

4. ØKT 

13.15-14.00 

Alle  

Arbeidsplan 

 

 

Slutt 14.00 

https://altom.sommerles.no/


 

 

 

 

Informasjon til elever og foresatte:  

- Onsdag 15. juni drar hele trinnet til Rosanesparken og blir der hele dagen. De som ønsker, møter direkte i Rosanesparken 

klokka 08.45. Dersom ditt barn ønsker å møte på skolen først, må vi ha beskjed. Da sykler vi sammen fra skolen klokka 08.30. 

Tilsv. for hjemveien: Dersom ditt barn ikke skal dra alene hjem fra Rosanesparken, må vi ha beskjed. Da drar vi sammen 

tilbake til skolen først.  

Elevene får pizza av FAU, så de trenger ikke ha med seg full matpakke, men viktig at de har med seg godt med drikke.  

- Elevene ønsker seg såk. «temadager» (kle seg ut etter et tema). Tirsdag blir det «bakvendt-dag»,  

torsdag: «pysj-/kosedress-dag». 

- Torsdag skal vi også se 7. trinn spille fotballkamp mot lærerne, etter fotballkampen er vi sammen med fadderbarna våre.  

- Fredag 17. juni er siste skoledag før sommerferien. Vi slutter klokka 12.00 denne dagen.  

- Det blir endringer på trinnet til høsten. Elever: Nicoline og Marcus drar til Spania – Nicoline blir der hele året, 

Marcus fram til jul. Vi ønsker dem lykke til! Ansatte: Celina skal dessverre ikke være sammen med oss i 7. klasse. 

Hun har gjort en kjempejobb, og vi kommer til å savne henne! Merete Findal Vinje blir ny lærer på trinnet – 

velkommen! 

Vi takker for blomster og hyggelige, varmende ord og for godt samarbeid!  

Vi ønsker dere en riktig god sommer! 
Kontaktinformasjon 
 
Kontaktlærer 6A   renate.jeanett.vaczulik@faerder.kommune.no 
Kontaktlærer 6B   ivar.elgaaen@faerder.kommune.no 
Kontaktlærer 6C   henriette.eriksen@faerder.kommune.no 
Ressurslærer Hege Fagereng hege.fagereng@faerder.kommune.no 
Ressurslærer Tone Torsdatter tone.torsdatter@faerder.kommune.no 
Ressurslærer Celina Agate Ravn celina.agate.ravn@faerder.kommune.no 
  
 

 
 

Husk: Er du syk – bli hjemme. 
 

Skole-SMS: 

Send [trinn] [tekst] til 594 44 200. 
 

 Læringsmål:  

Norsk: Jeg arbeider selvstendig med arbeidsplanen. 
Matematikk: Jeg kan den lille gangetabellen (1-10).  
Engelsk: Jeg gjør ferdig min presentasjon av en «superhero» 
(skolen). 
  

 

Lekser: 

Lesing Gå inn på https://skolenmin.cdu.no/  
Velg «Norsk» og «Biblioteket» og les  
15 minutter hver dag i selvvalgt bok. 
 

Regning Ukelekse: Ark i leksepermen.  

DENNE UKA HUSKER VI SPESIELT PÅ:   
Å ønske hverandre god 

sommerferie        

https://skolenmin.cdu.no/

