
                       Trinn: 6 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal være forberedt til å jobbe med «Elverumsposten», blant annet gjennom å vite 

hvordan jeg gjennomfører et godt intervju eller skriver et innlegg. 

Matematikk Jeg kan gjøre om mellom målenheter.  Lese og tolke tekstoppgaver som handler om regning med 

vekt. 

Engelsk Jeg skal kunne si noe om likestilling og menneskers rettigheter.  

Klassemiljø Jeg skal kunne takle nederlag og seire, på en god måte. Tap og vinn med samme sinn;-) 

     

Klokkeslett Mandag  

15.02 

Tirsdag  

16.02 

Onsdag  

17.02 

Torsdag  

18.02 

Fredag  

19.02 

09.00-10.00 

 

SOL 
Matematikk 
Lese og tolke 

tekstoppgaver som 

handler om regning 

med vekt. 

Måne 
Engelsk 

Gruppe A 
Mat & Helse (Leksjon 12) 

 
Gruppe B 
K & H – Edvard Munch 

 
Gruppe C 
K & H – Asger Jorn 

SOL 

Musikk  

                     
               MÅNE 

        Samfunnsfag- 

fremføring 

SOL  
Engelsk 

  
MÅNE                                         
Samfunnsfag 

Fremføring/evaluering 

 SOL  
Norsk 
Leksene- 
intervju 

               

               MÅNE 

            Engelsk  

        Gloseprøve 

 

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

SOL 
Engelsk 
 

 
Måne 

Matematikk 

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B 
K & H 

 
Gruppe C 
K & H 

SOL         

Samfunnsfag- 

fremføring 

 

 

          MÅNE                 

Musikk 

 

SOL 
Samfunnsfag 
Fremføring/evaluering 
 
 
 

                    MÅNE  
Engelsk 

 

SOL  
Matte 
Leksesjekk;-) 

             

MÅNE 

                Norsk 

Leksene- 

intervjuer 

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

SOL 

KRLE 

 

 

 

 

                  

 

              MÅNE                   

Samfunnsfag  
 

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B  
Leseøkt 

 
Gruppe C 
Leseøkt 

SOL  

Norsk 
Vi leter etter saker 

til avisen. 

                             

Måne                

Matematikk  
Lese og tolke 

tekstoppgaver som 

handler om regning 

med vekt. 

Sol 
Gym 
Gymsalen 
«Samarbeidsøvelser» 

 

  Måne  

Norsk 
Elverumsposten 

Hjemmeintervju 

Stillelesing 

SOL 
Engelsk 
Gloseprøve 

 
 

Måne  
Matte  

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

SOL 
Samfunnsfag 
 
 
 

MÅNE 
KRLE 

 

Norsk 
Sol og måne sitter i 

klasserommene sine 

og jobber med 

hjemmeintervjuet.  

SOL 

Matematikk 

               

           MÅNE 

     Norsk 
Vi leter etter saker 

til avisen. 

SOL 
Norsk 
Elverumsposten 
Hjemmeintervju  
Stillelesing 

     
MÅNE Gym  

 

 

Ukeslutt 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

Fysisk aktivitet ute 

 

 Elverumsposten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

 
Studentene bidrar med sine kunnskaper og sitt store engasjement, til å gjøre elevenes skolehverdag inspirerende og 

spennende for elevene. Elevene gir tydelig uttrykk for at de setter pris på studentene selv. Læringsmiljøet er meget 
bra i klassen om dagen.  

  

 I matematikk er vi 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.  

 

 I samfunnsfag avslutter vi jobben med vår verdensdel denne uken. Målet for arbeidet er at eleven skal 
kunne sammenligne og vise likheter og ulikheter mellom land i Europa. Plassere viktige land, byer, elver og 

fjell på kartet. Gi eksempler på hvordan folk lever, og hvordan landskap og klima påvirker livet deres. 
Elevene skal planlegge og presentere reiser ved bruk av digitale verktøy. Onsdag og fredag skal elevene dele 

sin power point med de andre elevene i klassen. Vi fokuserer på positive tilbakemeldinger på arbeidet de 

presenterer.  

 I K.H. skal vi bli bedre kjent med kunstnerne Edvard Munch og Asger Jorn. Elevene skal etter 7.trinn kunne 

gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og 
ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg. 
 

 Norsk: Vi fortsetter å lære oss debatt- teknikk og debatt- regler. Vi starter forberedelsene til arbeidet med 

«Elverumsposten», blant annet gjennom repetisjon av intervju og valg av saker.  

 Har du som foresatt noen ideer til hva klassens journalister kan jobbe med av «saker», er vi glade for 
ideer og tips!  

 
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  
 

Elverumsposten: Spør 

foresatte/familie om ideer til 

hva klassens journalister kan 

jobbe med av «saker».  

 

Matematikk: 

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

 

 Matematikk: 

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 
 

Engelsk:  

Les side 111 i Quest 

textbook og skriv ned 

tre setninger som du 

mener er viktig fra 

teksten. Finn også ut 

når filmen ble utgitt.  

 

 

 

 

Matematikk: 

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

Norsk: 
Du skal gjennomføre et 

dybdeintervju med en voksen 

(mamma, pappa, besteforeldre, 

onkler eller tanter…) Tema: 

Hvordan var det på skolen når 

du var ung? (selv om alle 

selvsagt fortsatt er unge!) Denne 

gangen må svarene skrives ned. 

Engelsk: 

Norsk Engelsk 

Slaveri Slavery 

Nekte Refuse 

Urettferdig Unfair 

Likestilling Equal 

rights 

Tale Speech 

Borgerrettigheter Civil 

rights 
 


