
                     Trinn: 6 
Vestad skole er på rødt nivå av smitteverntiltak. 
 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal vite forskjell på dyreeventyr og undereventyr, samt kjennetegnene på eventyr. 

Matematikk Jeg kan utvide og forkorte brøker. Gjøre om mellom desimaltall og brøk.  

Engelsk Jeg skal kunne prate engelsk gjennom hele engelsktimen. 

Klassemiljø Jeg godtar at andre elever har andre meninger enn meg. 
    

Klokkeslett Mandag  

12.05 

Tirsdag  

13.04 

Onsdag  

14.04 

Torsdag  

15.04 

Fredag  

16.04 

09.00-10.00 

 

 

Vi sykler til 

Midtskogen.  
 

Husk sykkel og hjelm.  

Sjekk lufttrykk og smør 

kjedet! 

 

Tursjokolade er greit.  

 

 

Gruppe A 

M.H. Leksjon 28 (Norsk 
matproduksjon) 

 
Gruppe B 

Vi ser på ulik arkitektur 
i Elverum. Husk sykkel 
og hjelm. 

 
Gruppe C 

Vi ser på arkitektur i 
Elverum.  

SOL 

Musikk  

                  

 

    

               

 

                    MÅNE 

        Naturfag 

SOL 
Helsesykepleier 
underviser om 
puberteten.  
 
 
                    Måne 

Matte Gjøre om 

mellom brøk og 

desimaltall  

 

Vi sykler til 

Skogmuseet.  
Vi fletter inn samtlige 
fag via en natursti 
denne dagen. 

 

Vi gjør opp ild, slik 

at du som vil 

varme medbrakt 

mat kan gjøre det.       

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

 

 

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B 
Vi ser på arkitektur i 
Elverum 

 
Gruppe C  
Vi ser på arkitektur 

SOL         

Naturfag 

 

           

MÅNE                 

Musikk 

SOL  
Helsesykepleier 
underviser om 
puberteten.  
 
                     
                      MÅNE 
                   Engelsk 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

 

 

 

Gruppe A 
M.H. 

 
Gruppe B  
K&H 

 
Gruppe C 
K&H 

SOL  

Norsk 

Dyreeventyr                             

 

Måne                

Matematikk  
Brøk og desimaltall 

  

Sol  

Matematikk 

 

                     Måne 
Helsesykepleier 
underviser om 

puberteten. 

Fiske 
 Vil du prøve 
fiskelykken, kan du ta 
med eget fiske utstyr. 

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

Mål for dagen:  

Lære om kampene på 

Midtskogen. En 
trefning mellom norske 

og tyske styrker under 

angrepet på Norge i 
1940,  Den tyske 

styrken var samlet av 

flyattachéen Spiller. 
Målet var å ta kong 

Haakon VII og 

regjeringen 
Nygaardsvold til fange.  

 

Norsk 
Gruppeoppgave: 

Lage natursti til 

turen på fredag. 

SOL 

Matematikk 

         

       

           MÅNE 

     Norsk 

Dyreeventyr 

Sol 

Engelsk 

 

 
 

MÅNE 
Helsesykepleier 

underviser om 

puberteten 

 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

Fysak ute  

 

 
 

 

 

 

Fysak ute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

 

 

 
 Mandag sykler vi fem kilometer til Midtskogen. Her skal elevene lære om kampene den 10.04.1940. En 

trefning mellom norske og tyske styrker under angrepet på Norge i 1940. Den tyske styrken var samlet av 

flyattachéen Spiller. Målet var å ta kong Haakon VII og regjeringen Nygaardsvold til fange. Sjekk at 

sykkelen din er i god stand. Ta med godt med mat og drikke. Sitteunderlag kan det være kjekt å ta med.  

 

 I matematikk er vi godt i gang med emnet: «Brøk». 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.  

 

 På grunn av rødt nivå på skolen, velger vi å være mye ute denne uken. Derfor blir det ikke like mye engelsk 

undervisning, og derfor ikke en stor engelsk lekse.  

 

 I K.H. skal vi sykle rundt i byen vår og se på ulike arkitektoniske stilarter. Hvordan ble praktiske utfordringer 
løst, samtidlig som de har prøvd å byggverk som er vakre og meningsfulle. Elevene skal oppleve 
kjennetegnene til stilartene: Laft, sveitser, jugend, gjenreisning, funksjonalisme … 

 

Vestad skole er på rødt nivå av smitteverntiltak. Det vil si at hele 6.trinn er en kohort, ingen 
syke elever 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. Av 
den grunn, har vi mye undervisning ute denne uken. Skulle været tilsi at vi må gjøre endringer av 
planen, vil vi sende deg en sms om endringer, kvelden i forveien.  

 

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 

 

Engelsk: 

Forrige uke begynte du på en 

fortelling eller fakta tekst. 

Hvis du ikke er ferdig, skal 

denne gjøres ferdig. Dersom 

du er ferdig leser du 

fortelling/teksten høyt for 

noen hjemme. 

 

 Matematikk: 

Jobb 10 minutter på 

Smartøving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


