
. 

 

 

Beskjeder til hjemmet:  

-Velkommen til foreldremøte tirsdag 31. august klokka 17.-18.00 for begge 

klassene i hvert sitt klasserom. 

-Merk at skoledagen starter kl.08.40 og slutter 14.20. Elevene stiller opp på 

samme plass som før til første time. Etter friminuttene skal elevene gå inn på 

vanlig måte uten oppstilling. 

-Fra starten av skoleåret blir det ulike utflukter de to siste timene på onsdager. 

-Til mat og helse må alle elevene ha med forkle som ligger i sekken eller på 

skolen. 

- Det er fotografering på torsdag og fredag.  

Lekse til: Lekser HUSK 

Tirsdag Engelsk: Les 3 ganger høyt. Minst en gang for en 

voksen. 

Rød: Les s.16. 

Gul: Les s.16 og 17. 

Matte: Multi oppgavebok nr. 1.4 og 1.9 s.4 og 5. 

Forkle! 

Onsdag Engelsk: Øv på glosene. 

Rød: De 3 øverste glosene 

Gul: Alle glosene. 

Matte: Multi oppgavebok nr. 1.15 og 1.16 s.6. 

 

Torsdag Matte: Multi oppgavebok nr. 1.18 s. 7. 

KRLE/Norsk: Les s. 7 i «Du og jeg». Svar på oppgaven 

s. 7. 

Forkle! 

 

Fredag KRLE/Norsk: Lese s. 8 og 9. i «Du og jeg» svar på 

oppgaven s. 9. Tegn på et ark. 

Legge bind på resten av bøkene du har fått. 

Forkle!  

 

Ukeplan uke 35.   6.trinn 
30.august -3.september 2021 



. 

Kunnskapsmål: 
Norsk: Jeg leser bøker og opplever leseglede. 

 

Matematikk: Kunne løse oppstilte oppgaver med addisjon, subtraksjon og 

multiplikasjon.  

 

Engelsk:  

- Understand stories, poems and songs. 

- edit your own text based on feedback. 

 

Sosialt mål:  

- Ha orden i skolesakene 

 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

Hege- telefon: 97 95 11 77, mail: hege.bringsjord.dragland@lyngdal.kommune.no  

Kyrre- telefon 48 03 61 90, mail: Kyrre.Hartmark.Saetren @lyngdal.kommune.no 

Per- telefon: 90 08 74 47, mail: per.braadland@lyngdal.kommune.no 

Adresse til skolens hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/aa-barneskole/ 

Ukeplanen legges ut på hjemmesiden hver uke. 

 

Øveord 

identitet 

familie 

bestemme 

påvirkning 

hvem 

 

 

 

 

 

 

Gloser 

home hjem 

I bet  vedder jeg 

på 

straight rett 

explain forklare 

tonight  i kveld 

 

 

 

 


