
                        Trinn: 6 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal kunne de viktigste skrivetipsene. 

Matematikk Jeg kan finne passende målenhet og anslå vekten til ulike gjenstander. Gjøre om mellom 

målenheter.   

Engelsk Jeg skal kunne  

Klassemiljø Jeg skal kunne gi ros og oppmuntringer, uoppfordret. 

     

Klokkeslett Mandag  

25.01 

Tirsdag  

26.01 

Onsdag  

27.01 

Torsdag  

28.01 

Fredag  

29.01 

09.00-10.00 

 

 
Matte 
Multi halvårsprøve 
digitalt 
                 
 

Gruppe A 
Mat & Helse 
(Leksjon 22) 

 
Gruppe B 
K & H Podcast 

 
Gruppe C 
K & H  Podcast 
 

 

SOL 

Naturfag 

 

                     

                   MÅNE 

                 Musikk 

SOL  
Engelsk 
«Word game» 

      MÅNE                                         
Matte  

Gjøre om mellom 
målenheter  

 

 

Elevene har fri!       

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

 

 

Gruppe A 
Mat & Helse 
(Leksjon 22) 

 
Gruppe B 
K & H Podcast

 
Gruppe C 
K & H Podcast 

 
SOL 

Musikk 

 

 

                  MÅNE 

                 Naturfag 

SOL 
Matte 
 

                    MÅNE  
Engelsk 

«Word game»        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

Samfunnsfag SOL 
Prøv deg som 
samfunnsforsker 

 
                   

                 KRLE     

 

          MÅNE 

Gruppe A 
Mat & Helse 
(Leksjon 22) 

 
Gruppe B  
Leseøkt/samfunnsfag 

 
Gruppe C 
Leseøkt/samfunnsfag 
 

SOL  

Norsk 
Språkhistorie 

                              

 

Måne 

                Matte   
Måling. Anslå vekt av 
ulike gjenstander 

Sol 
Gym 
«Skøyteaktiviteter» 
Trenger du å låne 
skøyter? Les info på 
baksiden! 

  Måne  

Norsk 
Hvordan gi 

tilbakemeldinger? 

  

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

Samfunnsfag 
MÅNE Prøv deg som 

samfunnsforsker 

 
 

KRLE 
SOL               

 

Norsk 
Skriftlig 

kommunikasjon. 

SOL 

Matte      

               

           MÅNE 

     Norsk 
Språkhistorie 

SOL 
Norsk 
Hvordan 
 Gi tilbakemeldinger? 

   MÅNE Gym 

«Skøyteaktiviteter» 
Husk hjelm! 

 
 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

Samfunnsfag 
Prøv deg som 
samfunnsforsker 

 

 Samfunnsfag 
 Prøv deg som 
samfunnsforsker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

 

 I matematikk gjennomfører elevene Multi sin digitale kartlegging for halvåret som er gått på mandag. 
Onsdag starter vi opp med nytt emne: «Måling». I dette emnet skal elevene lære om måling og beregning 

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

 I norsk er det selve skriveprosessen som er tema. Spesielt fokus på gode skifter mellom dialog og handling, 

samt gode beskrivelser av omgivelser, steder.  

 Samfunnsfag: Vi skal jobbe med emnet «Prøv deg som samfunnsforsker» de neste to ukene. Når du arbeider 

med dette emnet, skal du kunne gjøre egne undersøkelser, velge tema, forme spørsmål og samle inn 
informasjon som kan gi svar på spørsmålet. Presentere resultatet fra undersøkelsen for andre. 

Presentasjonen skal deles som en Podcast mandag 01.02.21.   
 

 FRITT FREM, er en utlånssentral av utstyr til barn/unge. https://www.elverum.kommune.no/kultur-idrett-og-

fritid/utlansentralen-fritt-fram. Gratis utlån av ski/skøyter og annet utstyr til barn. Åpent man-ons-fre 14.00-
18.00, Ungdommens Hus. 

 
 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 
De voksne på 6.trinn 

 
 

Til tirsdag Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  
 
Samfunnsfag:  
Du skal jobbe med emnet 

«Prøv deg som 

samfunnsforsker». Når du 

arbeider med dette emnet, skal 

du kunne gjøre egne 

undersøkelser, velge tema, 

forme spørsmål og samle inn 

informasjon som kan gi svar på 

spørsmålet. Presentere 

resultatet fra undersøkelsen for 

andre. Presentasjonen skal 

deles som en Podcast mandag 

01.02.21.   

 
Samfunnsfag:  

Du skal jobbe med emnet 

«Prøv deg som 

samfunnsforsker».. 

Presentasjonen skal deles 

som en Podcast mandag 

01.02.21.   
 

 

 

 
Samfunnsfag: 

Presentasjonen skal 

deles som en Podcast 

mandag 01.02.21.   

Norsk: 
Finn en sak i nyhetene 

(en viktig nyhetssak om 

politikk eller økonomi, 

ikke «gladsaker» som at 

en puddel har fått 

strikkesokker levert fra 

et gamlehjem) 

Noter ned 

hovedpunktene. Saken 

skal refereres i klassen. 

 

Engelsk: 

Skriv 5 – 10 setninger 

der du bruker noen av 

disse ordene (gjerne 

prøv å bøy ordene): 

The, if, you, must, 

dentist, brother, four, 

house, twelve, clock, 

happy, vegetables, 

order, lonely, think, 

before, weather, 

cousin, small, 

invisible, thursday. 

 

 

 

 

 

 

https://www.elverum.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/utlansentralen-fritt-fram
https://www.elverum.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/utlansentralen-fritt-fram

