
 

 Ukeplan for 6. trinn uke 23 - 24 

Fag/tema Mål  
Verdier Vennskap, glede, være til å stole på, inkludere alle, respektere andre, være (passe) 

ærlig 
 
Jeg kan bidra til at leirskolen blir en flott opplevelse for alle, og fortsetter å være hyggelig, 
raus og inkluderende siste skoleuke! 
 

 

Beskjeder på tampen før leirskolen:  

Medisiner som lærerne skal administrere merkes og gis kontaktlærer tirsdag morgen før bussavgang. 

De som ikke har levert navnet konvolutt med kr 50 for regntøy, bes gjøre dette snarest. 

Ha en deilig pinse!  

 

Timeplan uke 24 

Tid Mandag 13.06 Tirsdag 14.06 Onsdag 15.06 Torsdag 16.06 Fredag 17.06 

 A B A B A B A B A B 

08.30-
09.30 

norsk matte matte norsk M&H norsk K&
h 

ma K
&
h 

ma M&H tema Vi rydder og 
vasker i 
klasserommet 
 
Fotballturnering 
 
Fotballkamp 
lærere/7.trinn 
 
Film. Det er lov å 
ta med seg en 
halvliter brus og 
godteri for maks 
25 kroner 

09.30-
09.45 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

09.45-
10.45 

matte norsk  norsk matte M&H eng ma K&h m
a 

K&h M&H eng 

10.45-
11.35 

Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt Spising/Friminutt 

11.35-
12.35 

Engelsk KRLE KRLE engelsk matte samf.fag tema matte 

12.35-

12.45 
Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.45-
13.30 

kr.øv FYSAK FYSAK lekser samf.fag musikk musik
k 

tema 

13.30-
14.15 

kr.øv FYSAK FYSAK musikk     

 

 
Tusen takk for et flott år sammen!  
 
Vi på 6. trinn ønsker barn og foreldre en riktig 
 
Velkommen tilbake til høsten! 
 

Hilsen de voksne på 6.trinn      

Skolens nettside: https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/ 

 

Sykkeltur til 

Stavåsdammen 

Det er mulig å 

grille og bade for 

de som ønsker 

det. 

Dagen avsluttes 

ved 

Stavåshjemmet 

kl. 13.00 

 

Tinestafett 

«Alle mot 1» 

Friidrettsdag 

på Terningen. 

Vi sykler kl 

08.30 

Ta med mat og 

ekstra drikke. 

Mulighet å ta 

med 

tennisrekkert 

eller 

basketball for 

de som vil. 

Vi lager 

minnebok fra 
leirskolen 

Fotspor-

orientering. Ta 

med mobiler! 

https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler/sobakken-skole/

