
                         Trinn: 6 

 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal vite hvordan en avis artikkel er bygget opp- Ingress, byline, mellomtittel og brødtekst. 

Matematikk Jeg skal kunne stille opp og addere eller subtrahere desimaltall med tusendeler. Løse tekstoppgaver 

med addisjon og subtraksjon av desimaltall.  

Engelsk Jeg skal kunne fortelle om en verdensrekord.  

Klassemiljø Jeg skal kunne se ting fra andres perspektiv, og sette meg inn i hvordan andre har det. 

     

Klokkeslett Mandag  

16.11 

Tirsdag  

17.11 

Onsdag  

18.11 

Torsdag  

19.11 

Fredag  

20.11 

09.00-10.00 

 

 
SOL 
Matte 
 Avrunding til 
nærmeste hele tall 
                   
                 
                   MÅNE 
             Engelsk  

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B 
Mitt valg 

 
Gruppe C 
«Argumentasjon» 

 
SOL 
Naturfag 
 
                     
                      MÅNE 
                 Musikk 

 
SOL 
Engelsk  

 
 

 
Måne 
Matte 

SOL 
Norsk  
Gjennomgang av 
leksene          
                                                                            
                    MÅNE 
               Engelsk  
           Gloseprøve  

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

 SOL 
Engelsk 
 
 
                    
 
                   MÅNE 
                   Matte      
Avrunding til 
nærmeste hele tall 

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B 
Mitt valg 

 
Gruppe C 
«Argumentasjon» 

 
SOL 
Musikk 
 
 
                  MÅNE 
                Naturfag 

 
SOL 
Matte   
 
 
 
                     Måne 
 
          Engelsk 

SOL 
Matte Stille opp og 
addere eller 
subtrahere 
desimaltall med 
tusendeler 
 
             MÅNE 
              Norsk 
Gjennomgang av 
leksene 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 
FRIMINUTT  

12.00-12.50 

  
Vi går i rask gange til 
Glomdalsmuseet, og 
deltar på 
undervisnings-
opplegget:  
 

          «Trikken til          
Auschwitz» 

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B  
Leseøkt. Ta med egen bok 
om du har.  

 
Gruppe C 
Leseøkt. Ta med egen bok 
om du har 

SOL Norsk 
Avis. Side 70-- i 
språkboka   
                                                 
                   

              Matte Stille opp 
og addere eller 

subtrahere desimaltall 
med tusendeler 

 
SOL  
Gym 
 
 
 
 
                    Måne 
                 Norsk 

SOL 
Engelsk 
Gloseprøve 
 
                 MÅNE 
          Matte Stille opp 

og addere eller 
subtrahere 

desimaltall med 
tusendeler 

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

 

Norsk SOL 
Matte Stille opp og 
addere eller subtrahere 
desimaltall med 
tusendeler .     

MÅNE 
Norsk 

Avis s. 70 i språkboka 

SOL 
Norsk 
 
 
 
 
                      Måne 
                       Gym 

Samfunnsfag: Du 
deler det emner du 
har blitt ekspert på! 

 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 Samfunnsfag 
Jobb med det emnet du 
valgte å bli ekspert på! 

 Samfunnsfag 
Jobb med det emnet du 
valgte å bli ekspert på! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  
   

 I matematikk jobbes det godt med emnet: «Desimaltall». Elevene skal kunne stille opp og addere eller 

subtrahere desimaltall med tusendeler. Løse tekstoppgaver med addisjon og subtraksjon av desimaltall. 
 

 I samfunnsfag har eleven valgt seg ett emne som eleven skal fordype seg i. Elevboka gir grunnleggende 

informasjon, men eleven kan også bruke andre kilder. Fredag skal det du har lært deles i grupper. Elevene 

lærer således av hverandre. De kan selv velge om radioprogram, video, PowerPoint, veggavis mm. Skal 
benyttes til deling.  

 

 Atle er tilbake denne uken. Han vil gi eventuelle norsklekser i løpet av uken.  
 

 I løpet av det siste året har det vært en kampanje «Sløyf Rasisme» i Elverum, på grunn av diverse hendelser. 
Filmfestivalen Movies on War, om krig og konflikt, fred og forsoning ser på det som et av våre 
ansvarsområdet å ta opp temaet i forbindelse med årets festival – særlig for barn og unge. Derfor ønsker vi 
å vise Elsa Kvammes film «Trikken til Auschwitz» etterfulgt av spørsmål fra salen og en presentasjon av 
jødeforfølgelsen i Elverum med Knut Fjeld. Alderstrinnet for opplegget er 5.-10. klasse. 
Litt om filmen: Samuel, "Sammy" Steinmann var den siste gjenlevende norske jøden som opplevde 
holocaust. Filmen viser hvordan norske politimyndigheter aktivt tok del i deportasjonene av de norske 
jødene, som ble iverksatt høsten 1943. Flere skip dro over Nordsjøen, forbi Danmark og over til Tyskland. 
Der ble jødene fraktet over i tog, i kuvogner, og sendt til ulike utryddelsesleirer i Tyskland og Polen. Veldig 
få av de deporterte norske jødene kom tilbake etter krigen. En av dem var Sammy, som bare var så vidt 19 
år da politiet kom og hentet han, mens han gjorde lekser hos en kamerat. En sterk film som på nært hold 
viser krigens entydige ondskap satt i system. Regissør Elsa Kvamme vil være tilstede ved skolevisningene. 
Det vil være smittevernstiltak i tråd med kommuneoverlegens retningslinjer. 
 

Mvh 
De voksne på 6.trinn 

 
 

Til tirsdag Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  
 
Matematikk:  

Jobb 25 minutter på 

Smartøving 

 

Norsk: 

 

Mat og Helse:  
Gruppe A, les oppskriftene til 

leksjon 6 på matopedia.no. 

(Fiskesuppe + Rullekake) 

 

Matematikk:  

Jobb 25 minutter på 

Smartøving 

 

 

Norsk: 

 

 

Engelsk: 

Les s. 56 – 57 i Quest 

textbook. Les teksten 

en gang alene og en 

gang høyt for noen 

andre. Svar på “after 

reading” spørsmål på 

s. 57. Du velger om du 

vil skrive ned svarene 

i skrivebok eller på pc. 

 

Norsk: 

 

 

Matematikk:  

Jobb 25 minutter på 

Smartøving 

 

Samfunnsfag: Øv på å 

dele det du har blitt 

ekspert på! 

 

Engelsk: 

Øv på gloser 

Norsk Engelsk 

Tilfeldig 

rekkefølge 

Random 

order 

Kortstokk Deck of 

cards 

Unike unique 

Ferdighet skill 

Råd advice 

 

 


