
                          Trinn: 6 

 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal kunne rettskrivingsreglene for v- lyden og dobbel konsonant. 

Matematikk Jeg skal kunne lese og forstå det matematiske innholdet i tekstoppgaver 

Engelsk Jeg skal kunne skrive en fantasy fortelling på engelsk. 

Klassemiljø Jeg skal kunne gi ros og oppmuntringer, uoppfordret. 
     

Klokkeslett Mandag  

12.10 

Tirsdag  

13.10 

Onsdag  

14.10 

Torsdag  

15.10 

Fredag  

16.10 

09.00-10.00 

 

Matte   

Multi digital 

prøve  

 

 

 

Gruppe A 
Sløyd 

 
Gruppe B 
KRLE 

 
Gruppe C 
Mat & Helse 
 

Vi sykler til 

Glomdalsmuseet 

kl.09.00 

 

 

Elevene i 

barneskolene i 

Elverum skal lære 

om «Helge 

Væringsaasen».  

SOL Engelsk 
Fortsette med 
fortelling 
 
 
 

          MÅNE                                      
Matte  Lese og forstå 

tekstoppgaver 

SOL 

Norsk  
Gjennomgang av 

lekser. 

             

 

           MÅNE 

           Engelsk 
      
       

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

Matte   

Multi digital 

prøve 

 

 
               

Gruppe A 
Sløyd 

 
Gruppe B 
Creaza/Kahoot 

 
Gruppe C 
Mat & Helse 
 

 

 

SOL 
Matte Lese og forstå 

tekstoppgaver          
 

                    MÅNE  
Engelsk 

       Fortsette med     
fortelling 

                
              

SOL 

Matte Lese og 

forstå 

tekstoppgaver        
  

 

             MÅNE 

              Norsk 
Gjennomgang av 

lekser 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

SOL 

Samfunnsfag 
Vikingtiden 

                        

MÅNE 

           Engelsk 
Begynne på 

fortelling 

Gruppe A 
Sløyd 

 
Gruppe B  
Creaza/Kahoot 

 
Gruppe C 
Mat & Helse 
 

Norsk Måne 

Rettskriving 
Side 53 i Språkboka 

og oppg. S. 55 

 

                        

KRLE 
SOL 

 

Sol 

Gym 
gymsalen ledet av 

Anujan 
 

 

  Måne norsk 
Vi fortsetter med 

rettskrivings- 

regler side 56 

SOL 

Engelsk 
 

 

                   

                 MÅNE 

         Matte  
Lese og forstå 

tekstoppgaver        
   

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

SOL 
Engelsk 
Begynne på 
fortelling 
 
                 MÅNE 
         Samfunnsfag 
Vikingtiden 
 

 

Norsk 
Vi begynner å  

fremføre 

powerpoint 

om «skumle» ting. 

Norsk Sol 
Rettskriving side 53 i 

språkboka og oppg. 

S 55 

 

 

          KRLE 
MÅNE 

Måne  

Gym ute 
Gymsalen ledet av 

Anujan. 

 
Sol norsk 

Vi fortsetter med 
rettskrivingsregler på 

side 56. 
  

Ukeslutt/ 

«Mitt valg» 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

Samfunnsfag  Rydde/plukke 

søppel langs 

Grønnvegen og 

Langslettvegen.  

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

«Vikingtiden»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassemiljøet fortsetter å være meget bra. Elevene har venner å være i lag med. De er i positiv aktivitet i pauser. 
Læringstrykket i klasserommet er godt.  
 
Invitasjon til høstens utviklingssamtaler er delt ut på eget skriv. Foresatte som møtte til foreldremøte fikk selv 
velge dato og klokkeslett. Første runde med samtaler er den 21.10.20.  

 

 I matematikk har elevene lært om titallsystemet, addisjon og subtraksjon. positive og negative tall, 

multiplikasjon og divisjon. Mandag gjennomfører vi en større kartleggingsprøve i faget. Smartøving skal nå 

være oppe å gå for oss på Vestad skole. Elevene får derfor igjen lekse i Smartøving. Torsdag hjalp vi alle 
elevene med å logge inn, og erfare at øvingen virker.  

 I samfunnsfag er vi godt i gang 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 «Filosofi». 

 Det er ikke anbefalt å dusje på skolen, men du kan få skifte tøy om du ønsker det.  

 Norsk: Vi skal begynne arbeidet med å innøve de viktigste rettskrivingsreglene.  

 
 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 

 
*Det er bare å søke på «divisjon», 

så finner du mange gode 

forklaringer. 

 

Gruppe C: 

Elevene bør søke opp og lese 

på oppskriftene for 

grønnsaksuppe og eplekake, 

på matopedia.no 

(Elevkode: 

DelikatGrynsodd36) 

 

 

Matematikk:  

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

 

 

 

 

Norsk: 

Språkbok 6 side 62 

og 63. Det er to bilder 

som inneholder ord med Æ- 

lyden. Du skal skrive minst 

10 setninger hvor du 

blander ordene fra de to 

bildene. Skriv til alle 

ordene er brukt opp i begge 

bildene. Selvsagt må du 

også ha med andre ord for 

at setningene skal gi 

mening. For eksempel: Jeg 

kjøpte pærer til min kjære 

fra en sterk herre. (Her er 

det brukt to ord fra hver 

rute) 

 

 

 

 

Matematikk:  

Jobb 20 minutter på 

Smartøving 

 

Engelsk: 

Gjør ferdig fortellingen 

din. 

 


