
                       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 angi tid med analoge og digitale klokker. Beregne tid mellom to klokkeslett.  

Engelsk Jeg skal kunne si noe om Pocahontas.  

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

tilpasset ikke bare  egne  forutsetninger, men også andre sine.     

Klokkeslett Mandag  

22.02 

Tirsdag  

23.02 

Onsdag  

24.02 

Torsdag  

25.02 

Fredag  

26.02 

09.00-10.00 

 

SOL 
Engelsk 

 
 

Måne 
           Matematikk  

Jeg kan angi tid med 
digitale og analoge 

klokker. 

 

Gruppe A 
Gitar 

 
Gruppe B 
Mat & Helse 

 
Gruppe C 
K.H. Gameshow 

SOL 

Musikk  

                     
               MÅNE 

        Samfunnsfag 

 
 
 

FYSAK 
UTE 

«Rebus» 
 

 SOL  
Norsk 
Leksene- 
Redaksjonsmøte. 

Fremdrift, 

tilbakemld. 

               

               MÅNE 

            Engelsk  

        Gloseprøve 

 

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

SOL 
Matematikk 

 
Måne 

Engelsk 

Gruppe A 
K.H. Gameshow 

 
Gruppe B 
Mat & Helse

 
Gruppe C 
Gitar 

SOL         

Samfunnsfag 

 

          MÅNE                 

Musikk 

 
 

SOL  
Matte 
Leksesjekk;-) 

             

MÅNE 

Redaksjonsmøte. 

Fremdrift 

Tilbakemld.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

SOL 

KRLE 

 

 

 

 

                  

 

              MÅNE                   

Samfunnsfag  
 

Gruppe A 
Lese/Elverumposten 

 
Gruppe B  
Mat & Helse 

 
Gruppe C 
Lese/Elverumposten 

 

SOL  

Norsk 
Elverumsposten, 

arbeidsprogram, 

stillelesineg 

                             

Måne                

Matematikk  
Jeg kan angi tid med 

analoge og digitale 
klokker. 

 

Sol 
Gym 
Gymsalen 
«Samarbeidsøvelser» 

 

  Måne  

Norsk 
Elverumsposten 

Stillelesing 

SOL 
Engelsk 
Gloseprøve 

 
 

Måne  
Matte  

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

SOL 
Samfunnsfag 
 
 
 

MÅNE 
KRLE 

 

Norsk 
Reklamegruppene 

gjennomgår kurs. 

Hvordan selger vi 

reklame? 

SOL 

Matematikk 

               

           MÅNE 

     Norsk 
Elverumsposten, 

arbeidsprogram, 

stillelesing 

SOL 
Norsk 
Elverumsposten 
Stillelesing 

     
MÅNE  

Gym  

 

Ukeslutt. 
Siste timen med 

studentene.

 
GOD VINTERFERIE! 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

Fysisk aktivitet ute 

 

 Skriftlig oppgave/ 

illustrasjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

 

 

 

 

Studentene har sin siste dag i praksis hos oss på fredag. Fire uker har gått fort, men gode relasjoner er 
etablert i denne perioden. Derfor blir det «rart» å skulle ta farvel med Oda, Benedicte, Liv Kristina og 
Marius. Vi ønsker dem lykke til videre med studier.  
  

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

beregning av vekt. Omgjøring av ulike måleenheter som milligram, gram, hektogram og kilogram. Lese og 

tolke tekstoppgaver som handler om regning med vekt. Måling og beregning av tid. 

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

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

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

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

å gjøre intervjuer.  
 

 Vårens utviklingssamtaler: Slik smittesituasjonen er i dag, skal vi gjennomføre utviklingssamtalen som 

normalt. På Vestad skole har rektor avsatt onsdager fra klokken 14.00 i ukene 10-12, til dette. Innkalling til 
samtalene er delt ut sammen med ukeplanen denne uken. Vi tar utgangspunkt i forrige oversikt, når det 

gjelder tidspunkt for din samtale. Skulle oppsatt dato/tidspunkt ikke passe for deg, ber vi om at du gjør et 

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

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

trengsel og store ansamlinger. 

 
Mvh 

Oss voksne på 6.trinn 
 

Til tirsdag Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  
 

 

 

Matematikk: 

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

 

 Matematikk: 

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 
 

 

Norsk: 

Det er ingen lekser i 

norsk denne uken, 

eller de to ukene 

etter vinterferien. 

Grunnen er stor 

arbeidsmengde i 

«Elverumsposten». 

Noe av dette arbeidet 

vil nødvendigvis 

finne sted utenom 

skoletiden. 

 

 

 

Matematikk: 

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

 

Engelsk: 

Norsk Engelsk 

Høvding Chief 

Rampestreker Mischief 

Fanget Captured 

Byttet Exchanged 

Overleve Survive 

Fange Prisoner 
 


