
 
 

Karaktertrekk: 

Å være uselvisk 

Bibelvers: 
Gjør ikke noe av 

selvhevdelse og tom 

ærgjerrighet, men vær 

ydmyke og sett de andre 

høyere enn dere selv.  

Fil.2,3 

 

Ukeplan uke: 48              10. trinn  

28. November – 02. Desember 
 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Språkhistorie: vi lærer om de eldste tekstene 

Matematikk Regne med tall på standardform  

Engelsk Explore the USA 

Samfunnsfag Hva er en nasjon? Hvordan blir nasjoner dannet?   

Kroppsøving Grunnleggende svømmeteknikk  

KRLE Ansvar for vår felles framtid  

Tysk Nytt tema: Märchen kap 2 i jetzt 9. Grammatikk: Bøying av verb i fortid 

Mat og helse Avslutning på faget; vi lager konfekt, risboller og lompewraps 

Naturfag Jorden i endring  

Arbeidslivsfag Matlaging  
 

 

 

 

 

 

Informasjon fra skole 

Hei!  
 Ta med en kakeboks på mandag slik at dere får med dere hjem noe av godsakene vi har 

tenkt å lage i mat og helse!  

 Ordenselever denne uken er Sedi-Malen og Lina. Oppgaver de 

skal gjøre i løpet av uken henger på klasserom og fellesarealet.  

 Vi får servert fiskepinner med tilbehør til varmlunsj på torsdag.  

 Husk å ta med badeklær og håndklær til svømming torsdag.  

 Det er viktig at alle øver på sangen «Mary did you know» og 

«Glade jul», som er sangene ungdomsskolen skal synge på 

julemessa. Tekstene skal ligge i ukeplanmappa! 

Husk å ha med innesko til kroppsøvingstimen på fredag!  

 

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 Valgfag:  

FAH - TGK 

Engelsk  KRLE Norsk 

10.05 – 10.20 FRIMINUTT 

10.20 – 11.20 
Samfunnsfag Øving og 

generalprøve  

Matematikk Norsk Naturfag 

11.20 – 11.35 MAT 

11.35 – 12.05 FRIMINUTT 

12.05 – 14.20 

Mat og helse Arbeidstime Matematikk Matematikk Naturfag 

Tysk/Spansk/ALF Musikk  KRØ 

UTE 

KRØ 

Svømming 

Planleggingsdag 

og elevfri. 

Julemesse på 

kvelden; 

oppmøte på 

klasserommet 

klokken 16:15.  

mailto:marte.r@vollanskole.no


 

Arbeidsplan      Uke 48 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Trafikk: 

Vær godt forberedt til trafikk-

kampanjen om å være 

trafikant i mørket. Dere får 30-

40 minutter i starten av økta til 

å fordele roller og øve. 

 

Samfunnsfag: 

Fortsett på arbeidet med 

urfolk i teams – 

klassenotatblokk – 

hjemmearbeid – uke 48-49: 

Samfunnsfag. Forbered deg 

på fagsamtale i emnet i uke 

49,   

 

 

 

 

Tysk:  

https://m.youtube.com/watch?v=XRMwVK6adi0 

Øv godt på vers 3 – siste innspurt! 

 Norsk:  

Svar på oppgavene vi 

startet på i timen 

mandag. Lever til Marte.  

 

Naturfag:  

Skriv fire faktasetninger 

om enten jordskjelv eller 

vulkanutbrudd. Husk å 

oppgi kilden(e) du bruker. 

Sendes på mail til Silje.  

 

https://m.youtube.com/watch?v=XRMwVK6adi0

