
                          Trinn: 6 

 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal kunne rettskrivingsreglene for æ- lyden og stum d. 

Matematikk Jeg skal kunne beskrive sannsynligheten for en hendelse. Bruke tall mellom 0 og 1 for å 

beskrive hvor sannsynlig en hendelse er.  

Engelsk Jeg skal kunne lese en fantasy fortelling på engelsk. 

Klassemiljø Jeg skal kunne gi ros og oppmuntringer, uoppfordret. 
     

Klokkeslett Mandag  

19.10 

Tirsdag  

20.10 

Onsdag  

21.10 

Torsdag  

22.10 

Fredag  

23.10 

09.00-10.00 

 

 

 

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B 
Plakat 

 
Gruppe C 
Plakat 

 

Musikk Sol 

 

 

 

 

 

             Naturfag 

Måne 

SOL Engelsk 
 

          MÅNE                                      
Matte- beskrive 

sannsynligheten for 

en hendelse 

SOL 

Norsk  
Gjennomgang av 

lekser. 

             

 

           MÅNE 

           Engelsk    
       

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

 

Stasjons-
undervisning 
om  
vikingtiden  
ute.  

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B 
Plakat

 
Gruppe C 
Plakat 

 
Musikk Måne 

 

 

 

 

 

                 Naturfag               

                 Sol 

SOL 
Matte- beskrive 

sannsynligheten for 

en hendelse 
 

                    MÅNE  
Engelsk 

        

SOL 
Matte. Bruke tall 

mellom 0 og 1 for 

å beskrive hvor 

sannsynlig en 

hendelse er.   
             MÅNE 

              Norsk 
Gjennomgang av 

lekser 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

*Kle deg godt for 
å være ute en 
hel dag 
 
*Ta med en 
spikkekniv om du 
har/får lov av 

foresatte    

 
           

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B  
Plakat

 
Gruppe C 
Plakat 

Norsk Måne 

Rettskriving 
Rettskriving. Æ- 

lyden og stum d s. 61 

                        

KRLE 
SOL 

 

Sol 
Gym 
Inne ledet av Anujan 
 

 

  Måne norsk 
Forenkling av 

dobbel konsonant s. 

66 

SOL 

Engelsk 
 

 

                   

                 MÅNE 
          Matte. 

Bruke tall mellom 0 

og 1 for å beskrive 

hvor sannsynlig en 

hendelse er. 

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

  

Norsk 
 

Norsk Sol 
Fortsettelse 

rettskriving. Æ- lyden 

og stum d s. 61  

 

          KRLE 
MÅNE 

Måne  
Gym Inne ledet av 

Anujan. 
   

Sol norsk 
Forenkling av dobbel 

konsonant s. 66  

Deling! 
Du viser og lærer 

bort til de andre 

elevene det du 

har blitt ekspert på 

om vikingene. 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

Samfunnsfag 
Skrive videre på mitt 

prosjekt om vikingtiden 

 Se på utstilling i 
vinduene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

 

Klassemiljøet fortsetter å være meget bra. Elevene har venner å være i lag med. De er i positiv aktivitet i pauser. 
Læringstrykket i klasserommet er godt.  
 
Invitasjon til høstens utviklingssamtaler er delt ut på eget skriv. Foresatte som møtte til foreldremøte fikk selv 
velge dato og klokkeslett. Første runde med samtaler er den 21.10.20.  

 

 I matematikk starter vi opp med et nytt tema. Her skal elevene lære om tilfeldighet, usikkerhet og sjanse. 
Stor og liten sannsynlighet. Sannsynlighet som brøk mellom 0 og 1. Fredag sjekker vi også leksene.  

 I samfunnsfag samles klassen i grupper rundt ulike bål (stasjoner) for å lære mer om vikingtiden. Elevene vil 

ta del i temane: *Mat og drikke kulturen. *Lov og rett. *Norge samles til ett rike. *Hva trodde vikingene på? 
*Hvordan levde vikingene? 

 I KRLE skal vi starte med temaet «Filosofi». 

 Norsk: Vi fortsetter arbeidet med å innøve de viktigste rettskrivingsreglene.  

 Uke 43 er internasjonal uke. Vi skal lage aktiviteter som viser mangfoldet på Vestad skole. Elevene skal lære 

om ulike land, og skal skape stolthet og bevissthet rundt mangfoldet. På tirsdag skal gruppe B og C lage 

plakat med presentasjon av land som er representert i vår klasse.  
 

 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 

Smartøving 

 
*Det er bare å søke på «divisjon», 

så finner du mange gode 

forklaringer. 

 

Mat og Helse:  
Gruppe A, les oppskriftene til 

leksjon 10+11 på matopedia.no. 

 

Matematikk:  

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

 

Engelsk: 

Les fantasy fortellingen 

din til noen hjemme. 

 

 

 

Norsk: 

Zeppelin språkbok 

side 68- 69. Lag din 

egen oppskrift på 

eksotisk kjøttgryte. 

Husk å få med 

fremgangsmåten. Til 

oppskriften skal det 

være minst 8 

ingredienser med 

mengde. Vær 

utfyllende når du 

beskriver 

fremgangsmåten. 

 

 

Matematikk:  

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

 

Engelsk: 

Øv på gloser 

Norsk Engelsk 

Substantiv Nouns 

Adjektiv Adjectives 

Fortelling Story 

Beskrive Describe 

Interessant Interesting 

 

Samfunnsfag: Gjør ferdig 

ditt prosjekt om vikingtiden. Du 

er blitt ekspert på det du fant 

interessant om vikingene. Nå skal 

du dele/lære bort det du har lært 

til de andre elevene. 
 


