
                          Trinn: 6 

 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal kunne de personlige pronomen. 

Matematikk Jeg skal kunne faktorisere tall og påvise primtall 

Engelsk Jeg skal kunne de personlige pronomen på engelsk.  

Klassemiljø Jeg skal ta med klassekamerater på «lek».  
     

Klokkeslett Mandag  

14.09 

Tirsdag  

15.09 

Onsdag  

16.09 

Torsdag  

17.09 

Fredag  

18.09 

09.00-10.00 

 

SOL 

Matte    
Faktorisere tall 

 

               MÅNE 

          Engelsk 
       Personal 

pronouns 

Gruppe C 
Mat & Helse 

 
Gruppe A 
K & H 

 
Gruppe B 
K & H 

Den kulturelle 

skolesekken 

(DKS). 

 

 
Vi sykler til 

Glomdalsmuseet 

kl.09.00. 

Vi starter i 
musikkrommet 

med noe teori før 
vi sykler til 

«soppskogen».  

SOL 

Norsk  
Personlige   
pronomen 

Leksesjekk! 

             MÅNE 

           Engelsk 
     Gloseprøve 

      Se på leksa 

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

SOL 

Engelsk 
Personal 

pronouns 

 

 

 

            MÅNE 

      Matte 
Faktorisere tall 

Gruppe C 
Mat & Helse 

 
Gruppe A 
K & H 

 
Gruppe B 
K & H 

 
Helge 
Væringsaasens       
utstilling og liv.  
Kulturarv, 
kulturhistorie, 
billedkunst mm.  
 

 

 

 

SOL 

Matte 
Multiplikasjon med 

antall 

kombinasjoner 
 

             MÅNE 

              Norsk 
Personlige 

pronomen 

Leksesjekk! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

SOL   

 

   KRLE 

                MÅNE            

Samfunnsfag   

 

 

Gruppe C 
Mat & Helse 

 
Gruppe A 
K & H 

 
Gruppe B 
K & H 

SOL 

Norsk   
Personlige 

pronomen. 

                 

 

                  MÅNE 

               Matte 
Primtall 

 
Ta med en liten 

«tallerken» og gaffel, 

for å kunne spise 

sjølplukket sopp. I 

dag har vi med en 

erfaren soppekspert.  

SOL 

Engelsk 
Gloseprøve 

Se på leksa 

                   

                 MÅNE 

         Matte 
Multiplikasjon med 

antall 

kombinasjoner 

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

SOL 
Samfunnsfag 
 
 
                MÅNE 
                KRLE 

 

Norsk 

 

Vi leser fantasy 

historiene høyt i 

musikkrommet.  

SOL 

Matte  
Primtall    
                

               MÅNE 

               Norsk 
Personlige 

pronomen. 

 

Ukeslutt  

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

 

Gymaktiviteter ute. 
Du trenger ikke å skifte 

klær eller dusje på 

skolen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

 

 

 

 

 

 Det gode samspillet og læringsmiljøet i 6.trinn preger skoledagen vår;-) 
 

Samtlige 6.klasser i Elverum skal delta på DKS sitt undervisningsopplegg, som tar for seg 

Helge Væringsaasens liv. Elevene skal tas med gjennom en utstilling, hvor kulturarv, kulturhistorie, billedkunst mm. 
belyses.  
              I matematikk er vi i gang med «Tall og regning». Elevene skal lære om titallsystemet, addisjon og 

subtraksjon. positive og negative tall, multiplikasjon og divisjon. Det er bare å beklage utfordringene vi opplever med   
Smartøving. Dette har med IKT sin overgang til ny læringsplattform for skolene i Elverum. 

 I samfunnsfag skal vi starte med temaet: «Vikingtiden». Når vi er ferdige med temaet, skal elevene kunne: 

Beskrive når det var vikingtid i Norge. Hvordan folk levde og hvordan samfunnet ble styrt. Fortelle om 

vikingenes kontakt med andre deler av verden gjennom ferder, handel og utvandring.  
 I KRLE skal vi starte med temaet «Kristendommens historie».  Elevene skal lære hva kristendommen er, hvor 

og når den oppstod, kristendommens historie i Norge og i verden. 

 Gymtimene blir avholdt utendørs fremover, på grunn av smittevernhensyn. Det er ikke anbefalt å dusje på 

skolen, men du kan få skifte tøy om du ønsker det.  

 IKT arbeider med en ny plattform for Elverum skolen. Vi lærere får derfor ikke den tilgangen som var (er 
normal). Dette kan innebære utfordringer med tanke på kommunikasjonen (Smartøving, ukeplan og sms) i 

en periode fremover. Mer informasjon kommer så snart arbeidet er fullført. 

 Velkommen til foreldremøte kl. 18.00 mandag 14.09.20 i musikkrommet. Se egen invitasjon.  
 

 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 vil bli gjort endringer av 

friminutt, for å unngå trengsel og store samlinger. 
 

Mvh 
De voksne på 6.trinn 

 
 

Til tirsdag Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  
 
Matematikk:  

Jobb 20 minutter på 

Smartøving, eller 

tilsvarende i 

oppgavebok/grunnbok 

 

 

 

 

Matematikk:  

Jobb 20 minutter på 

Smartøving, eller 

tilsvarende i 

oppgavebok/grunnbok.  

 

Engelsk: 

Les s. 18 – 22 i Quest 

Textbook. Svar på 

spørsmålene “After 

reading” på s. 22. Svar på 

spørsmålene med hele 

setninger, i skriveboka 

eller på pc. 

 

 

 

Norsk: 

Zeppelin språkbok. 

Personlige pronomen. 

Gjør hele oppgave 5 og 

6 på side 48. Svar 

utfyllende! 

 

Matematikk:  

Jobb 20 minutter på 

Smartøving, eller 

tilsvarende i 

oppgavebok/grunnbok. 

 

Engelsk: 

Øv på gloser. 

Norsk Engelsk 

Latterlig Ridiculously 

Vannsklie Waterslide 

Bortskjemt Spoilt 

Ordentlig Proper 

Unnskyld Sorry 
 


