
                          Trinn: 6 

 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal vite hvordan en avis artikkel er bygget opp- Ingress, byline, mellomtittel og brødtekst. 

Matematikk Jeg skal kunne måle med vekt, og omgjøre mellom gram og kg.    

Engelsk Jeg skal kunne fortelle om en verdensrekord.  

Klassemiljø Jeg skal kunne gi ros og oppmuntringer, uoppfordret. 
     

Klokkeslett Mandag  

09.11 

Tirsdag  

10.11 

Onsdag  

11.11 

Torsdag  

12.11 

Fredag  

13.11 

09.00-10.00 

 

 
SOL 

Matte 
 Tusendeler, måling 

av vekt og 

omgjøring mellom 

gram og kg.    
                   

                MÅNE 

             Engelsk  

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B 

Primær og sekundær 
farger 

 
Gruppe C 
Lage «Tors hammer" 

 
 

 

SOL 

Naturfag 

 

                     

                   MÅNE 

                 Musikk 

 
Tverrfaglig dag på 

Langsletta. 
 
Norsk, mat & helse, 

naturfag, 
samfunnsfag og gym 

er fagene vi jobber 
med. 

 

SOL 

Norsk  
Gjennomgang av 

leksene          
 

 

 

           MÅNE 

           Engelsk  
      Gloseprøve   

       

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

 SOL 
Engelsk 
 
 
                    MÅNE 
                   Matte  
Tusendeler, måling 

av vekt og 

omgjøring mellom 

gram og kg.    

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B 
Primær og 
sekundærfarger 

 
Gruppe C 
Lage «Tors hammer» 
 

 
SOL 

Musikk 

 

 

                  MÅNE 

                Naturfag 

 
Ta med mat som 
du kan grille på 
bålet.  

 

SOL 
Matte Tusendeler, 

måling av vekt og 

omgjøring mellom 

gram og kg.   
  
             MÅNE 

              Norsk 
Gjennomgang 

av leksene 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

 SOL 

Samfunnsfag 
Middelalder i 

Europa

 

              MÅNE 

KRLEHinduisme      

Gruppe A 
Mat & Helse 

 
Gruppe B  
Leseøkt. Ta med egen bok 
om du har.  

 
Gruppe C 
Leseøkt. Ta med egen bok 
om du har 

SOL Norsk 
Avis. Side 70-- i 

språkboka   

                    

Måne 

                Matte 

Tusendeler, måling 

av vekt og 

omgjøring mellom 

gram og kg.    

 

Husk godt med 
drikke og varme 
klær. 

 
Vi går fram og 

tilbake.  

SOL 

Engelsk 
Gloseprøve 

 

                 MÅNE 
          Matte 

Tusendeler, måling 

av vekt og 

omgjøring mellom 

gram og kg. 

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

SOL 
KRLE 
Hinduisme 

                 MÅNE 
        Samfunnsfag   
Middelalder i 

Europa 

 

Norsk SOL 

Matte Tusendeler, 

måling av vekt og 

omgjøring mellom 

gram og kg.     
MÅNE 

Norsk 
Avis s. 70 i språkboka 

 

Ukeslutt 
 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

Leseøkt (husk boka 

du leser) 

 
 

 Leseøkt  

 

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.  
  

 NB! Skolen går over til rødt nivå på mandag. Derfor kan det komme endringer på planen. Mer 
informasjon kommer. 
  

 

 I matematikk jobbes det godt med emnet: «Desimaltall». Elevene skal kunne måle med vekt, og omgjøre 

mellom gram og kg.    

 I samfunnsfag skal vi lære om en periode i Europas historie som vi kaller middelalderen.  

 I K.H. skal elevene få lage sitt eget vikingsmykke. «Tors hammer» lager de ved å smelte tinn i sin egenlegde 
form.  

 PÅ torsdag har vi tverrfagligdag på Langsletta. Vi skal ha digitalorientering i kano, lage mat med 

stormkjøkken, ha ulike stasjoner med fagrelaterte temaer. Husk varme klær og mobiltelefon med appen 
«Fotspor» om du får lov til det av foresatte.  

 
 

 

Mvh 
De voksne på 6.trinn 

 
 

Til tirsdag Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  
 
Matematikk:  

Jobb 25 minutter på 

Smartøving 

 

Norsk: 

Les minst 15 min i boka du 

har lånt på skolen.   

 

Mat og Helse:  
Gruppe A, les oppskriftene til 

leksjon 6 på matopedia.no. 

(Fiskesuppe + Rullekake) 

 

Matematikk:  

Jobb 25 minutter på 

Smartøving 

 

 

Norsk: 

Les minst 15 minutter i 

boka du har lånt på 

skolen. 

 

Engelsk: 

Gjør oppgave 2:9 a, b 

og d i Quest 

workbook. Du velger 

selv om du vil skrive i 

et word-dokument 

eller lage en power 

point. 

 

Norsk: 

Les minst 15 minutter 

i boka du har lånt på 

skolen.  

 

Matematikk:  

Jobb 25 minutter på 

Smartøving 

 

 

Engelsk: 

Øv på gloser 

Norsk Engelsk 

Dyr Animal 

Angriper  Attacks 

Målte Measured 

Minste Smallest 

Høyeste Tallest 

 

 


