
                          Trinn: 6 

 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal kunne plukke ut nøkkelord. 

Matematikk Jeg skal kunne regne divisjon med flersifrede tall. Lese og forstå innholdet i 

tekstoppgaver. 

Engelsk Jeg skal kunne bruke ordene AND, SO, BUT, BECAUSE, i setninger. 

Klassemiljø Jeg skal kunne gi ros og oppmuntringer, uoppfordret. 
     

Klokkeslett Mandag  

28.09 

Tirsdag  

29.09 

Onsdag  

30.09 

Torsdag  

01.10 

Fredag  

02.10 

09.00-10.00 

 

 

SOL 

Engelsk 

(Vikar for Sofie) 

 

             MÅNE 

Matte divisjon 

med flersifrede tall 
 

Gruppe A 
KRLE 

 
Gruppe B 
Mat & Helse 

 
Gruppe C 
Sløyd 

SOL 

Musikk 

 

 
MÅNE 

Naturfag 

 
SOL 
Elevsamtale 
Engelsk 
Se på leksa 
 
               MÅNE                               
Matte  divisjon med 

flersifrede tall          

SOL 

Norsk  
Gjennomgang av 

lekser. 

             

 

           MÅNE 

           Engelsk 
     Gloseprøve 

       

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

 
SOL 

Matte divisjon 

med flersifrede tall 

 

 

              MÅNE 

             Engelsk 
 

Gruppe A 
Creaza/Kahoot 

 
Gruppe B 
Mat & Helse 

 
Gruppe C 
Sløyd 

 
SOL 
Naturfag 
 
 
 
               MÅNE 
              Musikk.  
 

SOL 
Matte divisjon med 

flersifrede tall 
 
                    MÅNE 
             Elevsamtale 
               Engelsk 
             Se på leksa 

SOL 

Matte divisjon 

med flersifrede tall 

 

             MÅNE 

              Norsk 
Gjennomgang av 

lekser 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

SOL 

Samfunnsfag 
Hvordan kan vi vite 

noe om 

vikingtiden? 
(Vikar for 

Raymond) 

           MÅNE 

           KRLE 

Gruppe A 
Creaza/Kahoot 

 
Gruppe B 
Mat & Helse 

 
Gruppe C 
Sløyd 

 

 

Danse-

oppvisning i 

musikkrommet. 
 

Sol 

Gym ute 
«Orientering 

«Fotspor» av Anujan. 
 

 

Måne norsk 
Nøkkelord 

SOL 

Engelsk 
Gloseprøve 

 

                   

                 MÅNE 

         Matte   
divisjon med 

flersifrede tall 

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

SOL 
KRLE 
 
 
                 MÅNE 
                 
Samfunnsfag  
Vikar for Raymond 

 

Norsk 

 

 

Alle gruppene 

viser fram sin 

dans. 

Måne  

Gym ute 
«Orientering 

«Fotspor» av Anujan. 

 
Sol norsk 

Nøkkelord  

Ukeslutt 

GOD 

HØSTFERIE! 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

Gymaktiviteter ute. 
Du trenger ikke å skifte 

klær eller dusje på 

skolen. 

 Arbeidstime (KRLE, 

samfunnsfag, 

engelsk, matematikk 

og norsk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

Telefon Vestad skole: 62 43 38 00 
Telefon teamkontor: 62433804  Telefon  SFO: 902 18 617 

 

 

 

 

 
Det gode samspillet og læringsmiljøet i 6.trinn preger skoledagen vår;-) 

 
 

              I matematikk er vi i gang med «Tall og regning». Elevene skal lære om titallsystemet, addisjon og 

subtraksjon. positive og negative tall, multiplikasjon og divisjon. Det er bare å beklage utfordringene vi opplever med   
Smartøving. Dette har med IKT sin overgang til ny læringsplattform for skolene i Elverum. 

 I samfunnsfag er vi godt i gang med temaet: «Vikingtiden». Når vi er ferdige med temaet, skal elevene 

kunne: Beskrive når det var vikingtid i Norge. Hvordan folk levde og hvordan samfunnet ble styrt. Fortelle 
om vikingenes kontakt med andre deler av verden gjennom ferder, handel og utvandring.  

 I KRLE skal vi starte med temaet «Kristendom». Vi skal prate om dåp, konfirmasjon, ekteskap og døden. 

 Gymtimene blir avholdt utendørs fremover, på grunn av smittevernhensyn. Det er ikke anbefalt å dusje på 

skolen, men du kan få skifte tøy om du ønsker det.  

 IKT arbeider med en ny plattform for Elverum skolen. Vi lærere får derfor ikke den tilgangen som var (er 
normal). Dette kan innebære utfordringer med tanke på kommunikasjonen (Smartøving, ukeplan og sms) i 

en periode fremover. Mer informasjon kommer så snart arbeidet er fullført. 

 Norsk: Nøkkelord og sammendrag. 

 

 Vestad skole er på gult nivå av smitteverntiltak. Det vil si at hele 6.trinn er en kohort, ingen syke skal møte 
på skolen, håndhygiene er viktig, vi skal unngå håndhilsning og klemming. Det vil bli gjort endringer av 

friminutt, for å unngå trengsel og store samlinger. 
 

Mvh 
De voksne på 6.trinn 

 
 

Til tirsdag Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  
 
Matematikk:  

Jobb 20 minutter på kopier! 

Se videoer på Youtube om 

 du trenger forklaringer 

 på hvordan du regner 

 divisjon. For eksempel 

denne: https://www.youtube.com 

/watch?v=z6ZuGuYcRh8 
 
*Det er bare å søke på «divisjon», 

så finner du mange gode 

forklaringer. 

 

GURPPE B: 
Elevene bør søke opp og lese på 
oppskriftene for 
grønnsakssuppe og eplekake, 
på matopedia.no 
(Elevkode: DelikatGrynsodd36) 

 

 

Matematikk:  

Jobb 20 minutter på  

kopier! 

Se videoer  

Youtube om 

 du trenger 

 forklaringer 

 på hvordan du regner 

 divisjon. 

 For eksempel denne: 
https://www.youtube.com 
/watch?v=z6ZuGuYcRh8 
 

 

 

 

Norsk: 

Språkbok 6 

Les «Tenner, tenner» 

sidene 9- 12. 

Skriv ned nøkkelord 

fra teksten. Her må 

du foreta en 

vurdering av teksten. 

Hva er viktig? Hva 

er mindre viktig? 

Dette vil ta litt tid! 

 

 

 

Engelsk: 

Les s. 32 - 35 i Quest 

textbook. Les gjerne 

teksten høyt sammen 

med noen andre.  Svar 

på “after reading” 

spørsmålene på s. 36. 

Skriv ned svarene i 

skriveboka eller på pc. 

 

Matematikk:  

Jobb 20 minutter på kopier! 

 

 

 

Engelsk: 

Øv på gloser. 

Norsk Engelsk 

Bare for 

inviterte 

Invite 

only 

I det siste lately 

Stolthet Pride 

Kul/fantastisk Awsome 

Trang Tight 
 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/

