
 
  

Telefon Vestad skole: 62433800                 E-post: Kjersti.Kjeljebakken@Elverum.kommune.no                        
Telefon kontor:            62433805                          

Elverumskolen – en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

 

Ukeplan for 6.trinn      uke 17 
Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal prøve å forfatte korte tekster under tidspress. Utfordre meg selv. 

Matematikk Jeg skal kunne finne likeverdige brøker ved å forkorte og å utvide, og sammenligne brøker. 

Engelsk Jeg skal kunne lese og forstå en tekst om moderne oppfinnelser.  

Klassemiljø Jeg tar beskjeder. Vi fortsetter operasjon «Ny start».  
     

 Mandag 25.04. Tirsdag 26.04. Onsdag 27.04. Torsdag 28.04 Fredag 29.04.  

 

09.00-10.00 

 

 

Matematikk 

Mat og helse 

Gruppe 

«Klasserommet» 

                 Kunst  

     og håndverk 
«Datarommet» 

Matematikk  Matematikk 

 

         Norsk 
Gjennomgang av 

leksene. Dette er 

også improvisert 

skriving. 

 

10.00-10.10 PAUSE 

10.10-11.00 

 

Norsk 
Improvisert skriving. 

Du får oppgaver 

underveis som skal 

løses i timen. Her får 

du virkelig brukt 

fantasien. 

Mat og helse 

Gruppe 

«Klasserommet» 

 

                      Kunst 

      og håndverk 
«Datarommet» 

         

Norsk 
Improvisert skriving 

Fortsettelse. 

      

Mitt valg 

 

 

Musikk 
 

11.00-12.00 MIDTTIME 

12.00-12.50 

 

Engelsk Film 

«Flukten over 

grensen» 

Kroppsøving husk 

skift, sko og 

dusjutstyr 

 

        

Engelsk 

Gloseprøve 

Gjennomgang 

av lekser 

 

IKT-økt 

 

Arbeidstime 

 

12.50-13.00 PAUSE 

13.00-13.50 

Samfunnsfag Film Kroppsøving husk 

skift, sko og 

dusjutstyr 

 
 

        

  Søppelplukking IKT-økt 

 

 

Arbeidstime 

13.50-13.55  

13.55-14.30 
 Arbeidstime  Søppelplukking 

 
 

 

 

 
Vi ønsker alle ei fin uke! 

 

Hilsen 

6.trinn 

 



INFO:     

 

 

 Tirsdag vil mellomtrinnet sykle til kulturhuset, og se filmen «Flukten over grensen». Husk hjelm, sjekk at sykkelen er i stand.  

 Kroppsøving: Husk skift, innesko og utstyr til dusjing.  

 Vi plukker søppel på området vi er tildelt. Alle får engangshanske og søppelpose.  

 Det er fint om elevene husker å ta med drikkeflaske si på skola hver dag.  

  

 
Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  

 

Norsk: 

Les minst 10 minutter.  

 

Engelsk: Skolestudio, kapittelet 

«Cars and other vehicles», jobb 

med en eller flere tekstene under 

«Faster, please!».  

 

 

Matematikk: 15 minutter smart 

øving 

 

NORSK ENGELSK 

oppfinnere inventors 

oppdrag mission 

verdensrommet space 

fart speed 

forurense pollute 

 

 

 

 

 

 

Norsk: 

Les minst 10 minutter. 

 

 

 Matematikk: 15 minutter smart 

øving 

 

Skolestudio, kapittelet «Cars and 

other vehicles», gjør oppg. 

«Design a car» under «Faster, 

please!». Du skal vise frem og 

fortelle om oppg. til en elev på 

gruppa på torsdag.  

 

 

 

 

 

Engelsk: Øve gloser. Gloseprøve: 

Du får høre kun det norske ordet, 

og skal skrive det engelske.  

 

Skolestudio, kapittelet «Cars and 

other vehicles», gjør skriveoppg. 

«Find out more about eco-friendly 

vehicles» under «Faster, please!». 

Du skal lese teksta til en elev på 

gruppa på torsdag.  

 

 Matematikk: 15 minutter smart 

øving 

 

 

 

 

Norsk:  

Du skal utfordres igjen. Bruk 

ordene under for å skrive deg ut 

av knipa. Du kan bøye ordene i 

entall- flertall og etter kjønn. 

Tang 

Hårføner 

Duk 

Gardin 

Skolisser 

Pumpe 

Vindu 

Fartsgrense 

Tastatur 

Pappkrus 

 

 



 

Telefon Vestad skole: 62 43 38 00 
Telefon teamkontor: 62433805       Telefon  SFO: 902 18 617 

 


