
 
 

Ukeplan uke: 39           Trinn: 8.-9. 

 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Retorikk  

Matematikk Geometri: omkrets og areal  

Engelsk Explore the USA 

Samfunnsfag Forstå hva det vi si å være på flukt og hvorfor man flykter  

Kroppsøving Lek og samarbeid  

KRLE Forstå hva det vi si å være på flukt og hvorfor man flykter  

Naturfag  Jorden i endring 

Mat og helse  Matkultur og identitet, mat fra andre land og kulturer 

Tysk  Repetisjon fra i fjor – å bruke verbet «zu sein» - å være 

Spansk   

Arbeidslivsfag  Brannsikkerhet   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra skole 

Hei!  
NB: Varm lunsj på tirsdag denne uken!  

Denne uken blir det wok med kjøtt, nudler og grønnsaker.  

 
Lurt å begynne og lete etter plass å være på jobbskygginga som blir  

senere i høst (uke 46), mens det enda er mye ledig. 

Kontrakter ligger på klasserommet – ta med 2 eksemplarer. 

 

Husk å ha med klær og sko til kroppsøving ute.  

 

Hilsen Ingrid, Silje, Marte, Linda, Karsten, Betty, Filip-André, Anne 

Hanne og Trude.  

E-post kontaktlærer: ingrid.stavik@vollanskole.no  

Telefon: 951 64 233  

 

Klokkeslett Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

08.35 – 10.05 
Norsk  

Kartleggeren  

Valgfag   Engelsk  

Kartleggeren   

Norsk  

 

Norsk 

10.05 – 10.20 FRIMINUTT 

10.20 – 11.20 Samfunnsfag  Samfunnsfag  Matematikk   KRLE Naturfag  

11.20 – 11.35 MAT 

11.35 – 12.05 FRIMINUTT 

12.05 – 14.20 

Mat og helse  

 

Klassens time  Matematikk Matematikk 

Kartleggeren  

 

Naturfag  

 Språk/ 

Arbeidslivafag 

Musikk Kroppsøving  

UTE   

Kroppsøving   

UTE   

Karaktertrekk: 

Å være oppriktig 

Bibelvers: 

Jeg taler av et oppriktig 

hjerte, jeg sier likefram 

det jeg vet. Job 33,3 
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Arbeidsplan        Uke 39 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Tysk: Repeter tallene fra 1-20, og 

gjerne også tiertallene opp til 100. 

Øv på uttale her: 

https://www.lexisrex.com/Tysk/Tall/1-

100 

 

 

 

 

 

 Matematikk: Tegn to sirkler 

selv i den grønne boka di. 

Skriv på målene som du 

trenger, og finn areal og 

omkrets av sirklene dine. 

  

 

 

 

Arbeidslivsfag: Fyll ut 

manglende felt i 

brannslukkings tabellen. 

Tabellen ligger på teams 

under: Klassenotatblokk → 

Navnet ditt → Hjemmearbeid 

→ Arbeidslivsfag: 

Brannslukking 

 

Samfunnsfag:  

Skriv ferdig sammendraget 

om artikkelen om FNs 

klimarapport. Ligger under 

oppgaver på teams.  

 

Norsk:  

Finn en reklame på youtube 

eller en annen valgfri plass, 

som har med logos, etos eller 

patos. Send linken og 

forklaring til 

ingrid.stavik@vollanskole.no 

 

Naturfag:  

Les om atmosfæren og gjør de 

3 tilhørende oppgavene på 

skolestudio. Arbeid deles ut på 

skolestudio på mandag. 
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