
                       Trinn: 6 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg jobber videre med mine oppgaver i «Elverumsposten» 

Matematikk Jeg kan regne med tid. Tolke og løse tekstoppgaver. 

Engelsk Jeg skal kunne prate engelsk gjennom hele engelsktimen. 

Klassemiljø Jeg skal forstå ulikheter mellom meg selv og andre og delta i aktiviteter som kan være 

tilpasset ikke bare  egne  forutsetninger, men også andre sine.     

Klokkeslett Mandag  

08.03 

Tirsdag  

09.03 

Onsdag  

10.03 

Torsdag  

11.03 

Fredag  

12.03 

09.00-10.00 

 

SOL 
Matte Jeg kan regne 

med tid. Tolke og løse 

tekstoppgaver. 
 
 

Måne 
           KRLE 

Gruppe A 
Fotokurs/elverumsposten 

 
Gruppe B 
Fotokurs/elverumsposten 

 
Gruppe C 
Mat & Helse 

SOL 

Musikk  

                     

               

 

                    MÅNE 

        Naturfag 

SOL 
Engelsk 
 
 
 
                    Måne 
Matte Jeg kan regne 

med tid. Tolke og løse 

tekstoppgaver. 
 

 SOL  
Norsk 
Leksene- 
Redaksjonsmøte. 

Fremdrift, 

tilbakemld. 

               

               MÅNE 

            Engelsk  

        Gloseprøve 

 

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

SOL 
KRLE 
 

Måne 
Matte 

Gruppe A 
Elverumsposten 

 
Gruppe B 
Elverumsposten 

 
Gruppe C 
Mat & Helse 
 

SOL         

Naturfag 

 

          MÅNE                 

Musikk 

 

SOL 
Matte 
 
 
                    MÅNE 
              Engelsk 

SOL  
Matte 
Leksesjekk;-) 

             

MÅNE 

Redaksjonsmøte. 

Fremdrift 

Tilbakemld.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

 

 

Quest 6 

Kartlegging. 

 

Digital prøve i 

engelsk.  

Gruppe A 
Elverumposten/lese 

 
Gruppe B  
Elverumposten/lese 

 
Gruppe C 
Mat & Helse 
 

SOL  

Norsk 
Elverumsposten, 

arbeidsprogram, 

stillelesineg 

                             

Måne                

Matematikk  
Jeg kan regne med tid. 

Tolke og løse 
tekstoppgaver. 

SOL 
Gym 
Gymsalen 
«Samarbeidsøvelser» 

 

  Måne  

Norsk 
Elverumsposten 

Stillelesing 

SOL 
Engelsk 
Gloseprøve 

 
 

Måne  
Matte  

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

 

Quest 6 
Kartlegging  

 

Norsk 
Elverumsposten 

Jobbing på grupper 

i henhold til avtaler. 

SOL 

Matematikk 

               

           MÅNE 

     Norsk 
Elverumsposten, 

arbeidsprogram, 

stillelesing 

SOL 
Norsk 
Elverumsposten 
Stillelesing 

     
MÅNE  

Gym  

 

Ukeslutt/Elverums-

posten 
 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

Elverumposten 

 

 
*Husk  

dagens 

utviklingssamtale. 

Elverumsposten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

 

 

 

 

 

 I samfunnsfagtimene har studentene undervist i nettvett. Skolen spiller en viktig rolle i å lære opp barn til å 
bli trygge og fornuftige brukere av digitale medier. Studentene har gitt en god og grunnleggende opplæring 

om personvern og nettvett til barn og unge mellom 9 og 18 år. Erfaring og forskning viser at barn opplever 
mer enn hva vi voksne tror og har kjennskap til, på nettet. Noen hovedtema vi har jobbet med: 

 Personvern, sosiale medier, uønskede hendelser og kildekritikk/digitale spor - og hvert tema inneholdt 

faktainformasjon, historier fra virkeligheten og oppgaver. Oppgavene fungerte som diskusjonsgrunnlag i 

klassen. Snakk gjerne mer om dette i temaet hjemme.  
 

 I matematikk er vi godt i gang med emnet: «Måling». I dette emnet skal elevene lære om måling og 

beregning av vekt. Omgjøring av ulike måleenheter som milligram, gram, hektogram og kilogram. Lese og 
tolke tekstoppgaver som handler om regning med vekt. Måling og beregning av tid. 

 Norsk: Elverumsposten. Alle elevene har ulike oppgaver i forbindelse med Elverumsposten. Mange jobber 

med saker de selv har fremmet, gjør avtaler, forbereder og gjennomfører intervjuer, bearbeider intervjuene i 
etterkant. Andre besøker bedrifter og selger reklame, signerer kontrakter og jobber mer inn mot den 

økonomiske siden av avisdrift. Uansett, her er det utrolig mye god norskkunnskap som kommer inn. 

 Elevene er i gang med journalistjobber til avisen Elverumposten. Dette innebærer at de kan forlate skolen for 
å gjøre intervjuer.  

 På mandag skal elevene ha digital prøve i engelsk. Dette er for se hva eleven kan, hva som er lært og hva 

som må jobbes mer med. 

 

 Vårens utviklingssamtaler: Slik smittesituasjonen er i dag, skal vi gjennomføre utviklingssamtalen som 
normalt. På Vestad skole har rektor avsatt onsdager fra klokken 14.00 i ukene 10-12, til dette. Innkalling til 

samtalene er delt ut sammen med ukeplanen denne uken. Vi tar utgangspunkt i forrige oversikt, når det 
gjelder tidspunkt for din samtale. Skulle oppsatt dato/tidspunkt ikke passe for deg, ber vi om at du gjør et 

bytte med andre foresatte. Men husk å gi oss melding om eventuelle bytter. Samtalene avholdes denne 
gangen i klasserommet. 

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 er gjort endringer av friminutt, for å unngå 

trengsel og store ansamlinger. 

 

Mvh 
Oss voksne på 6.trinn 

 

Til tirsdag Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  
 

 

 

Matematikk: 

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

 

 Matematikk: 

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

 

Norsk: 

Det er ingen lekser i 

norsk denne uken, 

eller de to ukene 

etter vinterferien. 

Grunnen er stor 

arbeidsmengde i 

«Elverumsposten». 

Noe av dette arbeidet 

vil nødvendigvis 

finne sted utenom 

skoletiden. 

 

 

Matematikk: 

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

 

Engelsk: 

Les s. 104 – 107 i Quest 

textbook. Svar på “after 

reading” spørsmålene.  

Øv på glosene: 

Norsk Engelsk 

Rektor Principal 

tegneserier cartoons 

Gardin Curtain 

Stillhet Silence 

Tårer Tears 
 


