
 
 

Karaktertrekk: 

Du er elsket! 
Bibelvers: 

For så høyt har Gud 

elsket verden, at Han 

ga sin sønn den 

enbårne, for at hver 

den som tror på Ham, 

ikke skal gå fortapt, 

men ha evig liv.  

Joh. 3,16 

 

Ukeplan uke: 12              10. trinn  

20. mars – 25. mars 
 

Fag: Tema for uka: 

Norsk Rettskriving og grammatikk - Poesi 

Matematikk Økonomi og eksamenstrening 

Engelsk Getting along (kapittel 1 I skolestudio)  

Samfunnsfag Å klare seg selv i samfunnet  

Kroppsøving Innebandy 

KRLE Religionskritikk  

Tysk Nytt tema: Kropp og klær – kunne gi beskrivelse av en person. 

Kunst og håndverk Fordypningsoppgave i sløyd / Kunsthistorie fra middelalderen 

Naturfag Energibevaring, energikvalitet, energiovergang, energikjede. Omdanning, transport og 
lagring av energi. Energiproduksjon og energibruk i forhold til miljø. 

Arbeidslivsfag Snekring  
 

 

 

 

 

 

Informasjon fra skole 

Hei       
 Ordenselev denne uken er Imre. Oppgaver som skal gjøre i løpet av uken henger på klasserom 

og fellesarealet.  

 Vi får servert fiskepinner og potetmos til varmlunsj på torsdag. 

 På tirsdag skal vi øve til påskespill hele dagen på Tågvollan. Gi 

beskjed om noen har mulighet til å møte opp direkte der eller blir 

hentet der på slutten av dagen.  

 Vi trenger hjelp med noen kostymer. Det er fint om dere kan sjekke 

om dere har liggende vanlige bomullslaken som vi kan bruke/låne, 

og kjøkkenhåndklær med ruter som dere kan avse. Send med 

elevene så raskt som mulig hvis dere har. Slitasje/hull er ok.  

 

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 Naturfag Spansk/Tysk/ALF KRLE Naturfag 

10.05 – 10.20 FRIMINUTT 

10.20 – 11.20 Norsk Matematikk Engelsk Matematikk Norsk 

11.20 – 11.35 MAT 

11.35 – 12.05 FRIMINUTT 

12.05 – 14.20 

Matematikk Samfunnsfag Kunst og 

håndverk 

Samfunnsfag TGK/FAH 

KRØ KRØ Engelsk 

Felles øving på 

Tågvollan hele 

dagen.  

mailto:marte.r@vollanskole.no


 

Arbeidsplan      Uke 12 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Matematikk:  

Øv mot prøve i økonomi litt hver dag denne 

uken. Øv deg på løypene i de ulike fargene. 

Det vil bli spørsmål fra alle løypene på prøven. 

Tillatte hjelpemidler vil være kalkulator og 

regneark (i Excel).  
 

 
 

 

 

Matematikk:  

Øv mot prøve i økonomi litt 

hver dag denne uken. Øv 

deg på løypene i de ulike 

fargene. Det vil bli spørsmål 

fra alle løypene på prøven. 

Tillatte hjelpemidler vil 

være kalkulator og 

regneark (i Excel).  

 

English: 

Listen and read the e-

book Spring. Write a text 

about the text using your 

own words. The text must 

have a minimum of 5 

sentences. Send the text 

by mail to Marte. There 

will be a Kahoot!  

 

Matematikk:  

Øv mot prøve i økonomi 

litt hver dag denne uken. 

Øv deg på løypene i de 

ulike fargene. Det vil bli 

spørsmål fra alle løypene 

på prøven. Tillatte 

hjelpemidler vil være 

kalkulator og regneark (i 

Excel).  

 

 

Samfunnsfag:  

Les eller lytt til teksten i 

skolestudio om 

bærekraftig forbruk. 

 

  

 

 

 

https://app.elevkanalen.no/fag/990/produkt/1682/del/13009/artikkel/138772/ebok/47134
https://www.skolestudio.no/Relevans--Samfunnsfag--9/21ba41a5-0416-4b53-b4e9-77f3b9e5c7da--9%20%C3%85%20klare%20seg%20selv%20i%20samfunnet/view--podium--039c6957-f76f-4a60-a969-1ba530933a72/676e3669-e59c-4e3f-ba6e-8a5a9d443f2f

