
                         Trinn: 6 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk  

Matematikk  

Engelsk  

Klassemiljø Jeg skal glede min «hemmelige nissevenn». Bruk vennlige ord og gjør gode handlinger mot 

hverandre. 
     

Klokkeslett Mandag  

21.12 

Tirsdag  

22.12 

Onsdag  

23.12 

Torsdag  

24.12 

Fredag  

25.12 

09.00-10.00 

 

Adventsstund 
 
Vi starter dagen inne 

og ser på julekalender. 
Deretter går vi 

sammen til Langsletta 
og koser oss der 
resten av dagen. 

 
Husk klær etter vær! 

 
 

Adventsstund  
Vi avslører hemmelig 

nissevenn. 

 
Ja, du kan ta med noe 

«godt» å spise. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

10.00-10.10 FRIMINUTT 

10.10-11.00 

  
 
 
 

Elevene skal arbeide 
tverrfaglig med digital 

orientering. Ta med 
mobil og på forhånd 

last den appen 
«fotspor». 

 
Vi ser på filmen «The 

christmas chronicles».  
 

En bror og en søster 
krasjer sleden til 

julenissen og må jobbe 
hele natten for å redde 
julen sammen med en 

snartenkt julenisse som 
ikke er redd for å si det 

som det er. 

 
 

  

GOD JUL! 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11.00-12.00 

MAT 
FRIMINUTT  

12.00-12.50 

 
Vi tenner bål. Ta med 

godt med mat og 
drikke. En liten 

tursjokolade eller 
marshmallow er lov å 

ha med    

 

 

.  
 
 

 

12.50-13.00 FRIMINUTT 

13.00-13.50 

 

 

 
Juletregang 

Vi går rundt juletreet 
ute på skolen.   

Skoledagen er ferdig kl. 
13.50. 

   
 

13.50-13.55 FRIMINUTT 

13.55-14.30 

     

 

 



Informasjon fra skolen: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julehilsen til elever og foresatte.  

Hvor blir tiden av? Eller hvordan har vi brukt den tiden som bare kom til oss?   Vi startet i 

høst med et fantastisk vær med sol, varme og mye uteskole.  Utrolig hvordan det hjalp 

på humør og læringsglede. Ukene bare føk av gårde. Den siste månedene har det vært 

mørkt når vi kommer og mørkt når vi går.  

Høsthalvåret har vært preget av positiv samhandling mellom elevene. Vennskap har blitt 

knyttet og forsterket. Vi ser at et godt læringsmiljø gir grobunn for læring. Trygge elever 

er lærende elever. For å styrke og fortsette arbeidet med å utvikle et godt lærings- og 

arbeidsmiljø, benytter vi blant annet «Mitt valg». «Verktøykassen» elevene har til å 

møte samarbeid, et kompleks skolesamfunn med mange medelever, normer og regler, 

blir stadig mer rikholdig.  

PPT har samarbeidet med oss, med ett mål for øyet: «Skape et godt klasse og 

læringsmiljø». Da er det hyggelig at de konkluderer med at 6.trinn er en helt «normal» 

klasse, hvor nettopp læring og klassemiljøet er godt.  

Hver dag møtes ditt barn av lærere og andre ansatte som ønsker å gjøre en forskjell for 

ditt barn. Elever møtes med varme og raushet. Fag skal formidles og arbeidsmåter skal 

utprøves. Det krever innsats både på skolen og hjemme.  

Dere foreldre gjør en kjempestor innsats for deres barn. Vi vil takke deg for det gode 

samarbeidet vi har, også når den utfordrende samtalen blir avholdt.  

Tirsdag er siste dagen til Tobias Alexander her på Vestad skole. Vi ønsker han lykke til på 

ny skole!  

Vi ønsker dere en riktig god jul! 

 

 

                                                                                                        Mvh 
De voksne på 6.trinn 

 
 


