
                       Trinn: 6 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Jeg skal kunne debattere saklig og argumentere for mine synspunkter. 

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

målenheter.   

Engelsk Jeg skal vite forskjellen mellom American English og British English.  

Klassemiljø Jeg skal kunne takle nederlag og seire, på en god måte. Tap og vinn med samme sinn;-) 

     

Klokkeslett Mandag  

01.02 

Tirsdag  

02.02 

Onsdag  

03.02 

Torsdag  

04.02 

Fredag  

05.02 

09.00-10.00 

 

 

Fremføring 
av 
din 
podcast.        
 

Gruppe A 
K & H Kunstnere 

 
Gruppe B 
Mat & Helse 
(Leksjon 22) 

 
Gruppe C 
K & H  Kunstnere 

 

SOL 

Musikk 

 

                     

                   MÅNE 

                 Naturfag 

SOL  
Engelsk 
American English vs. 
British English 
 

      MÅNE                                         
Samfunnsfag 

«Vår verdensdel» 

 
  SOL  
Norsk 
 Debatt 

               

               MÅNE 

            Engelsk  

Gloseprøve 

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

 

 

Gruppe A 
K & H 

 
Gruppe B 
Mat & Helse 
(Leksjon 22)

 
Gruppe C 

K & H  

 
SOL 

Naturfag 

 

 

                  MÅNE 

                 Musikk 

SOL 
Samfunnsfag 
«Vår verdensdel» 
 
 
 

                    MÅNE  
Engelsk 

American English 
vs. British English        

SOL  
Matte 
Finne passende 

målenhet og 

anslå vekten til 

ulike gjenstander. 

Gjøre om mellom 

målenheter.   

               MÅNE 

                Norsk 

              Debatt 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 

FRIMINUTT  

12.00-12.50 

 

Vinteraktiviteter på 

Grindalsjordet. 

 

*Ta med ski om du 

har. Minner om 

utlån på 

Ungdommens hus.  

*Vi lager bål, så du 

kan varme mat på 

bålet. 

Gruppe A 
Leseøkt 

 
Gruppe B  
Mat & Helse 
(Leksjon 22) 

 
Gruppe C 
Leseøkt  

SOL  

Norsk 
Språkhistorie 

Nynorsk 

                              

 

 

 

Måne                

Samfunnsfag 
«Vår verdensdel» 

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

  Måne  

Norsk 
Hvordan gi 

tilbakemeldinger? 

 
SOL 
Engelsk 
Gloseprøve 

 
 
 

Måne  
Matte  

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

  

 

Norsk 
Debatt 

SOL 

Samfunnsfag  
«Vår verdensdel»     

               

           MÅNE 

     Norsk 
Språkhistorie 

Nynorsk 

SOL 
Norsk 
Hvordan 
 Gi tilbakemeldinger? 

     
MÅNE Gym 

«Skøyteaktiviteter» 
Husk hjelm! 

 

Ukeslutt 

 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

 

 

Fysisk aktivitet ute 

 

 Matematikk ute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

 

 

 

 

 Mandag kommer fire studenter fra Høgskolen Innlandet til oss. De går tredje (av fem) året på MGLU 5-

10(grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn), og skal ha sin praksis hos oss i fire uker.  

Ta godt imot Benedicte, Liv-Kristina, Marius og Oda Marie. 
 

 Etter å ha lyttet til hverandres podcast mandag morgen, går vi ut for ha å vinteraktiviteter på Grindalsjordet. 
Bakken skal være preppet, så alt ligger til rette for lek og moro. Målet med utetimene er at elever og 

studenter skal bli kjent på en arena som innbyr til samhandling.  

 
 I matematikk er vi i gang med emnet: «Måling». I dette emnet skal elevene lære om måling og beregning av 

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

tid.  
 

 I samfunnsfag skal vi jobbe med vår verdensdel fremover. Målet for arbeidet er at eleven skal kunne 

sammenligne og vise likheter og ulikheter mellom land i Europa. Plassere viktige land, byer, elver og fjell på 
kartet. Gi eksempler på hvordan folk lever, og hvordan landskap og klima påvirker livet deres. Elevene skal 

planlegge og presentere reiser ved bruk av digitale verktøy.  

 I K.H. skal vi bli bedre kjent med kunstnerne Edvard Munch og Asger Jorn. Elevene skal etter 7.trinn kunne 

gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og 
ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg. 

 De siste ukene har det oppstått en del konflikter i friminuttet på fotballbanen. Det blir slengt veldig mange 

negative kommentarer og det blir fort litt knuffing og dytting hvis man er irritert. Vi lærerne har pratet med 

elevene om å gjøre negative kommentarer til positive, og bygge hverandre opp i stedet for å dra hverandre 
ned. En slik samtale er det fint at hjemmet også har. For å bevare det gode klassemiljøet, må denne 

holdningen og handlingene bort. Hvis vi ser at problemet vedvarer sender vi melding hjem til den enkelte 
elev og i verste fall må vi bestemme at 6.trinn ikke får være på fotballbanen i friminuttet.  

 

FRITT FREM, er en utlånssentral av utstyr til barn/unge. https://www.elverum.kommune.no/kultur-idrett-og-
fritid/utlansentralen-fritt-fram. Gratis utlån av ski/skøyter og annet utstyr til barn. Åpent man-ons-fre 14.00-

18.00, Ungdommens Hus. 
 

Vestad skole er på gult nivå av smitteverntiltak. Det vil si at hele 6.trinn er en kohort, ingen syke skal møte på skolen, 
håndhygiene er viktig, vi skal unngå håndhilsning og klemming. Det er gjort endringer av friminutt, for å unngå 

trengsel og store ansamlinger. 

 

Mvh 
Oss voksne på 6.trinn 

 

Til tirsdag Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  
  

Matematikk: 

Jobb 15 minutter på 

Smartøving 

 

 Matematikk: 

Jobb 15 minutter på 

Smartøving 
 

Engelsk: 

Les s. 92 – 94 i Quest 

textbook. Gjør «after 

reading» spørsmålene 

på s. 94. Du velger 

selv om du vil skrive 

svarene på pc eller i 

skriveboka. 

 

Matematikk: 

Jobb 15 minutter på 

Smartøving 

Norsk: 

Finne et tema du vil debattere. 

Finn saklige argumenter.  

Engelsk: 

Norsk Engelsk 

Verdensrommet Space 

Publikum  Audience 

Fortau  Pavement\ 

sidewalk 

Svimmel Dizzy 

Er godt i gang On a roll 
 

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

