
                         Trinn: 6 

 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal kunne bruke ulike elementer som direkte innledning, zooming, direkte/ indirekte tale, gode 

beskrivelser når jeg skriver julehistorien. Være bevisst på stemmebruk og kroppsspråk under 

framføringen av historien. 

Matematikk Jeg skal kunne stille opp og multiplisere med desimaltall.   

Engelsk Jeg skal kunne klokka på engelsk. 

Klassemiljø Jeg skal kunne se ting fra andres perspektiv, og sette meg inn i hvordan andre har det. 

     

Klokkeslett Mandag  

30.11 

Tirsdag  

01.12 

Onsdag  

02.12 

Torsdag  

03.12 

Fredag  

04.12 

09.00-10.00 

 

 
SOL 
Matte Multiplisere 
desimaltall med et helt 
tall 
  
                  
                   MÅNE 
             Engelsk  
            Klokka 

Adventsstund  
 
Gruppe A 
Mitt valg 

 
Gruppe B 
«Argumentasjon» 

 
Gruppe C 
Mat & Helse 

Adventsstund 
 
SOL 
Naturfag 
 
                     
                      MÅNE 
                 Musikk 

Adventsstund 
 
SOL 
Engelsk 
 Klokka 

 
 

 
Måne 

Matte Multiplisere med 

disimaltall 

Adventsstund 
 

SOL 
Norsk 
Stillelesing 
                       MÅNE 
                     Engelsk 
                 Gloseprøve 
og se ferdig Shrek 2.  

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

 SOL 
Engelsk 
Klokka 
 
                  

                   MÅNE 
                   Matte  

Multiplisere 
desimaltall med et helt 

tall 

Gruppe A 
Mitt valg 

 
Gruppe B 
«Argumentasjon» 

 
Gruppe C 
Mat & Helse 

SOL 
Musikk 
 
 
 
 
                  MÅNE 
                Naturfag 

SOL 
Matte  Multiplisere med 

disimaltall 
 
 

                           Måne                             
Engelsk 
Klokka 

SOL 
Matte Kapittelprøve 

  
MÅNE                     
Norsk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 
FRIMINUTT  

12.00-12.50 

SOL 
Samfunnsfag «Ny viten 
og viktige 
oppfinnelser» 

 
                           Måne 

KRLE 
             Prosjekt 

Gruppe A 
Leseøkt 

 
Gruppe B  
Leseøkt 

 
Gruppe C 
Mat & Helse 

SOL  
Norsk 
 Framføring av 
julehistorier                                              
                   
 
 

              Matte 
Multiplisere desimaltall 

med et helt tall 

SOL  
Gym  
Samarbeidsøvelser 
 
 
 

                    Måne 
                 Norsk 

Framføring av 
julehistorier 

SOL 
Engelsk 
Gloseprøve og se 
ferdig Shrek 2. 
 
 

  
                    MÅNE 

                 Matte 
Kapittelprøve 

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

SOL 
KRLE 
Prosjekt 

 
 

                          MÅNE 
                  Samfunnsfag 

«Ny viten og viktige 
oppfinnelser»   

 

 

Norsk 
Vi begynner å 

avslutte 
julehistorien 

SOL 
Matte Multiplisere 
desimaltall med et helt 
tall 
 
 

 
MÅNE 
Norsk 

Framføring av 
julehistorier 

SOL 
Norsk 
Framføring av 
julehistorier 
 
 
 

                      Måne 
                       Gym 

Samarbeidsøvelser 

Ukeslutt 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 KRLE 
Jobb med prosjekt. 

 KRLE 
Jobb med prosjekt. 

 

 

 

 

 

 



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.  
   

 I matematikk jobbes det godt med emnet: «Desimaltall». Elevene skal kunne stille opp og multiplisere med 
desimaltall. De skal kunne bruke multiplikasjon med desimaltall til å løse tekstoppgaver. På Youtube finner 
du gode læringsvideoer, som du kan bruke i tillegg til det boka og vi på skolen har jobbet med. Søk på: 
«Multiplikasjon av desimaltall». Fredag gjennomfører vi kapittelprøven om «desimaltall».   

 

 I engelsk denne uka skal vi ha om klokka. Resultatene fra digital kartlegging viser at de fleste ikke mestrer 
klokka på engelsk. Derfor skal vi arbeide med dette på skolen og elevene arbeider med det hjemme. 
 

 Hver morgen i desember tenner vi lys i klasserommet. Sammen ser vi Gyldendal sin julekalender. I år blir 
det gjensyn med: «Reisen til Amerika». 
Elevene får vi et gjensyn med lille Olav som sniker seg med på Amerikabåten for å bli med søsknene sine til 
mulighetenes land. På båten møter han et lite sirkus og mange rare mennesker, men kommer han til å finne 
søsknene sine før de ankommer Amerika? Vi blir med tilbake til tidlig 1900-tall og følg med på hvordan det 
går med Olav på den store reisen.  
 

Mvh 
De voksne på 6.trinn 

 
 

Til tirsdag Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  
 
Matematikk:  

Jobb 25 minutter på 

Smartøving 

 

 

Mat og Helse:  
Gruppe C, les oppskriftene til 

leksjon 6 på matopedia.no. 

(Fiskesuppe + Rullekake) 

 

Matematikk:  

Jobb 25 minutter på 

Smartøving 

 

Norsk: 
Leksa i norsk er å skrive 

ferdig julehistorien, og 

deretter øve på 

fremføringen. Alle skal 

framføre sin historie, enten 

på liten gruppe eller i halv 

klasse. Det kan være lurt å 

lese historien for 

foreldrene dine. 

Det som vektlegges er: 

1. At du leser passe høyt. 

2. At du leser passe fort. 

3. At du har lest 

igjennom teksten din på 

forhånd slik at 

framføringen flyter. 

 

 

 

Matematikk:  

Jobb 25 minutter på 

Smartøving 

 

Engelsk: 

Jobb med klokka på 

salaby. Gå inn på 

salaby, deretter  

engelsk og 

grammatikk. Trykk på 

«what time is it?» og 

gjør oppgavene. 

 

 

 

Engelsk: 

Øv på gloser 

Norsk Engelsk 

Hva er 

klokka? 

What time is 

it? 

Kvart over ti Quarter past 

ten 

Halv ti Half past 

nine 

Ti på åtte Ten to eight 

Fem over ett Five past one 

 


