
                       Trinn: 6 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg jobber videre med mine oppgaver i «Elverumsposten» 

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

Engelsk Jeg skal kunne prate engelsk gjennom hele engelsktimen. 

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

tilpasset ikke bare  egne  forutsetninger, men også andre sine.     

Klokkeslett Mandag  

15.03 

Tirsdag  

16.03 

Onsdag  

17.03 

Torsdag  

18.03 

Fredag  

19.03 

09.00-10.00 

 

SOL 
Matte Kapittelprøve  

 
 

Måne 
           KRLE 

Gruppe A 
Mat & Helse 
(Leksjon 25, Påskebordet) 

 
Gruppe B 
Elverumsposten/lese-
skrive oppgaver 

 
Gruppe C 
Elverumsposten/lese-
skriveoppgaver 

SOL 

Naturfag  

                     

               

 

                    MÅNE 

        Musikk 

SOL 
Engelsk 
 
 
 
                    Måne 

Matte Jeg kan finne 

likeverdige brøker 

 SOL  
Norsk 
Leksene- 

Redaksjonsmøte. 

Fremdrift, tilbakemld. 

               

               MÅNE 

            Engelsk  

        Diktat 

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

SOL 
KRLE 
 

Måne 
Matte 

 

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B 
Elverumsposten 

 
Gruppe C 
Elverumsposten/lese-
skriveoppgaver 

SOL         

Musikk 

 

           

MÅNE                 

Naturfag 

SOL 
Matte 
 
 
                    MÅNE 
              Engelsk 

SOL  
Matte 
Leksesjekk;-) 

             

MÅNE 

Redaksjonsmøte. 

Fremdrift 

Tilbakemld              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

 
SOL 
Samfunnsfag 
«Å si det du mener- 
menneskerett» 

 

            

             MÅNE 
           Engelsk 

        «Let’s read» 

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B  
Elverumsposten/lese-
skriveoppgaver 

 
Gruppe C 
Elverumsposten/lese-
skriveoppgaver 

SOL  

Norsk 
Elverumsposten, 
arbeidsprogram, 

stillelesineg 

                             

Måne                

Matematikk  
Jeg kan beskrive en del 

av en mengde, med brøk. 

SOL 
Elverumsposten 
Du jobber med teksten til 

din avisreportasje.  

 

Måne 

Gym 
«Hinderløype» 
En aktivitet som 

utfordrer motorikken og 

basisferdigheter 

SOL 
Engelsk 
Diktat 

 
 

Måne  
Matte  

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

 

SOL 
Engelsk 
«Let’s read» 
  
                      MÅNE 
             Samfunnsfag 

«Å si det du mener- 

menneskerett»  

 

Norsk 
Elverumsposten 

Jobbing på grupper i 

henhold til avtaler. 

 

SOL 

Matematikk 

               

           MÅNE 

     Norsk 
Elverumsposten, 

arbeidsprogram, 

stillelesing 

SOL 

Gym      
Måne 

Elverumsposten 

Du jobber med  
teksten til din 

avisreportasje.  

Elverumsposten  

Reportasjene 

gjøres ferdig. 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

Elverumposten 
Elverumsposten/lese-

skriveoppgaver 

 
*Husk  

dagens 

utviklingssamtale. 

Elverumsposten/ 
Elverumsposten/lese-

skriveoppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

 

 

 

 

 

 I matematikk starter vi med emnet: «Brøk» på onsdag. I dette emnet skal elevene lære om brøker med 

samme verdi- likeverdige brøker. Forholdet mellom brøk og desimaltall. Addisjon, subtraksjon og 

multiplikasjon av brøker. Tekstoppgaver med brøk.  
 

 I samfunnsfag er neste tema, «Å si det du mener- en menneskerett». Målet for opplæringen er at eleven 

skal kunne gjøre greie for hva demokrati og ytringsfrihet er. De skal gjøre greie for hvordan Norge 
styres. Eleven skal kunne beskrive forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et diktatur.  

 

 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  
 
Norsk: 

Det er ingen lekser i norsk i 

ukene 11 og 12. Grunnen er 

stor arbeidsmengde i 

«Elverumsposten». Noe av 

dette arbeidet vil 

nødvendigvis finne sted 

utenom skoletiden. 

 

 

 
 

 Matematikk: 

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

 

Engelsk: 

Les s. 77, oppgave 4:13 i 

Quest workbook (du 

trenger også textbook). 

Velg to av oppgavene 1-4 

og svar så godt du klarer! 

 

Matematikk: 

Jobb 20 minutter på Smartøving 

 

Engelsk: 

Øv på disse setningene: 

1. When you read for 

pleasure, you enjoy a 

good book. 

2. At school, you read to 

learn. 

3. The more you read the 

more things you will 

know. 


