
6.kl. uke 14, 2022 
Ukens bibelvers: Jesaja 53,5: Men han ble såret for våre 

lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, 

vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. 

 

Månedens tema: Trofasthet og påske-evangeliet 

Lekser Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk Øv på diktaten.  Øv på diktaten.  

Diktat Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. Dette er den gylne regel. 

GODHETS- 

LEKSER 

Rydd i gangen og på stua hjemme. 

 

Hjelp å dekke på og av bordet til 
middag og kvelds. Sett inn og ta 

ut av oppvaskmaskina. 
Husk det er ARBEIDSDAG, og ikke 

vanlig skole onsdagen. 

Ring og gi en oppmuntring til noen det er en 

stund siden du har snakket med. Besteforeldre, 

tante, onkel, eller noen andre du kommer på. 

Rydd rommet ditt og gjør det fint og 

rent til påske. 

 

Husk å ta med kostyme til karneval 

på fredag. 

Læringsmål 

Og tema 

Norsk: Vi leser om påsken i bibelen. Godhetsuke. Touchmetoden. Matte: Speiling og rotasjon og koordinatsystem. 

Engelsk: Kjenne til geografi og kultur i ulike engelsktalende land som Storbritannia og USA. 

Samfunn: Noe arbeid med tidslinjer, samt erfaring med begrepet tid. Mål: Erfaring med tålmodighet, identitet, integritet og egen autoritet.  

Musikk: Salmer, sanger og lovsanger. K&H: Gjøre ferdig collage.  

Denne uka er det Godhetsuke for hele SKG        

Mandag 1.time. Storsamling. Anne Lise forteller fra misjonærtjenesten i Nepal. 

Onsdag: ARBEIDSDAG for å tjene penger til fadderbarna.(Jobbing hjemme eller på SKG, alt etter hva som er avtalt) 

Torsdag: Talentiade fra kl 9 og frem til lunsj. 

Fredag: Storsamling 1.time. Kristin Teikari og Arnfinn Røyland forteller fra misjonstjeneste i Kasakhstan og  og Kenya. 
              KARNEVAL 3.time og matfri vil brukes til karneval for hele skolen.  

Vi ser frem til en kjekk og innholdsrik godhetsuke. Bare ta kontakt om det skulle være noe      
Kontaktlærer, Marit Bådsvik, marit.baadsvik@skg.as 
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