
 
 

Karaktertrekk: 

Å være oppriktig 

Bibelvers: 
Jeg taler av et oppriktig 

hjerte, jeg sier likefram 

det jeg vet. Job 33,3 

 

 

Ukeplan uke: 39              10. trinn  

26. september – 30. september 
 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Kommunikasjon, argumentasjon og lesestrategier 

Matematikk Prosent  

Engelsk Explore the USA 

Samfunnsfag Perspektiver og ideologier  

Kroppsøving Lek og samarbeid  

KRLE Etiske dilemmaer og problemstillinger 

Tysk Tema: Mein Jahr.  Kunne fortelle om årstidene. 

Mat og helse Mat fra hele verden -  

Naturfag Kroppens immunforsvar og hvordan vaksiner virker. 

Arbeidslivsfag Brannsikkerhet  
 

 

 

 

 

 

Informasjon fra skole 

Hei!  
Denne uken blir det varmlunsj tirsdag og vi får servert wok med kjøtt, nudler og grønnsaker.  

 

Vi skal ha kartlegging i flere fag denne uken. Det er ikke noe elevene trenger å 

forberede seg på, men kan være litt krevende mens det står på.  

 

Neste uke blir det den første prøven i matematikk og elevene får 

karakter på prøven. Karakterer elevene får vil vises i teams under 

fanen «Karakterer» slik at dere hjemme også kan følge med på 

vurderinger. Elevene har fått en rød mappe med regler og 

eksempler for utregning av prosent. I tillegg er det lurt å øve i 

Campus, se over forelesningene og oppgaver. Det vil være 2-3 

oppgaver fra hvert undertema.   

 

Lurt å begynneog lete etter plass å være på jobbskygging som blir 

senere i høst (uke 46). Kontrakter ligger på klasserommet – ta med 2 

eksemplarer. 

 

Husk å ha med klær og sko til kroppsøving ute.  

 
Hilsen alle på ungdomstrinn 

E-post kontaktlærer: marte.r@vollanskole.no 

Telefon: Marte: 976 08 598 

Klokkeslett Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

08.35 – 10.05 
Norsk 

Kartlegging 

Valgfag:  

FAH - TGK 

Engelsk 

Kartlegging  

Matematikk  

Kartlegging 

Norsk 

10.05 – 10.20 FRIMINUTT 

10.20 – 11.20 Samfunnsfag Samfunnsfag Matematikk Norsk Naturfag 

11.20 – 11.35 MAT 

11.35 – 12.05 FRIMINUTT 

12.05 – 14.20 

Mat og helse Arbeidstime Matematikk KRLE Naturfag 

Tysk/Spansk/ALF Musikk  KRØ 

UTE 

KRØ 

UTE 

mailto:marte.r@vollanskole.no


 

Arbeidsplan      Uke 39 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Samfunnsfag: 

Gå til teams –> klassenotatblokk-

> navnet ditt -> hjemmearbeid-> 

Lekse i samfunnsfag uke 39. Skriv 

svarene dine rett inn i 

dokumentet.  

Bruk gjerne Store norske leksikon 

som kilde. 

 
Tysk: 

Knytt bildene på side 162 og 

163 til de 4 tekstene på side 

161 og 162.  Skriv navnet på 

den som forteller og sett 

bokstavene til de forskjellige 

bildene ved riktig navn. 

 

Arbeidslivsfag:  

Fyll ut manglende felt i 

brannslukkings tabellen. 

Tabellen ligger på teams 

under: Klassenotatblokk → 

Navnet ditt → Hjemmearbeid 

→ Arbeidslivsfag: 

Brannslukking 

Matematikk: 

Følg stien på Elevkanalen om 

prosent, brøk og desimaltall, 

og svar på oppgavene.  

 

Norsk:  

Gå til teams –> 

klassenotatblokk-> navnet ditt -

> hjemmearbeid-> Lekse i norsk 

uke 39. Se klippet på 

elevkanalen og skriv svarene 

dine rett inn i dokumentet.  

 

Naturfag:  

Logg inn på Campus naturfag 

og jobb med det tildelte 

temaet: Vaksiner 

(kurskode 6D8M – men er nok 

ikke nødv nå når dere har 

logget inn m den 1. gang) 

 

 

https://snl.no/
https://app.elevkanalen.no/fag/986/produkt/1913/del/13352/artikkel/111644/sti/3786

