
 

Ukeplan for 6.og 7. trinn - Uke 12       20.03. – 24.03.2023 
 Tema vi skal jobbe med:  

Matematikk: Programmering og forholdsregning 

Norsk: Argumenterende tekst, setningsanalyse. 

Engelsk: Cars and other vehicles. Grammar: prepositions 

 

 

Klokkeslett Mandag  
 

Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag  

 

Fredag  

 

08.35 - 10.05 

 

Matte Norsk Matte 

 

Norsk 

 

Norsk 

10.20 - 11.20 
Norsk Engelsk K & H Engelsk Samfunnsfag 

12.05 - 13.05 
Naturfag Matte Norsk Utelek K & H 

13.20 - 14.20 Naturfag Musikk KRLE  Svømming K & H 

 

Informasjon fra skole 

 

Hei velkommen til uke 12        

 

Vi øver til påskespillet, så noen endringer på timeplanen 

kan forekomme for enkelte. På tirsdag skal alle være på 

Tågvollan. Det er fint om elevene kan møte og hentes der. 

Gi beskjed hvis dette er vanskelig. Ha med uteklær og niste 

som ikke trenger å varmes. Vi har ikke anledning til å varme 

mat der. 

 

I kroppsøving på onsdager skifter vi til gymtøy, og det 

oppfordres til å dusje etter gymtimen. 

 

Svømming på torsdag.  

 

Varmlunsj torsdag: Fiskepinner med tilbehør.  

 

Vollan er en mobilfri skole i skoletiden. Dette betyr at mobilen 

til elevene må leveres inn ved skolestart eller ligge igjen 

hjemme        

 

Fravær og andre meldinger gis gjennom Transponder. 

Er det ellers noe, ikke nøl med å ta kontakt. Vi svarer på 

meldinger og telefon hovedsakelig mellom kl. 08.00 og 16.00. 

 
monica.s@vollanskole.no 

Tlf: 90536693 

Hilsen oss voksne på 6. og 7. trinn           

 

 

Karaktertrekk: 

Å være frimodig. 

Bibelvers: 

La ingen forakte deg fordi 

du er ung, men vær et 

forbilde for de troende i 

ord og gjerning, i 

kjærlighet, troskap og 

renhet. 

1.Timoteus 4,12 

Kroppsøving 

 

Svømming  

 

Øving på 

Tågvollan. 

Kl. 09 - 14 

mailto:monica.s@vollanskole.no


 

Arbeidsplan uke 12 

 

Norsk hele 

uken- alle: 

Ukrainsk: 

Alle må lese på manuset og øve på sangtekstene til 

påskespillet. Det er viktig at alle kan alle sangene. 

 

Gjør to sider i les og lær, og øv på sanger til påskespill. 

 

Matte til 

onsdag – alle: 

Gjør oppgave 2 på kopioriginal 7.28 

Engelsk til  

torsdag 

 

Ukens ord og 

begreper 

til fredag: 

 

 

 

 

• Vener 

• Arterier 

• Kapillarer 

• Bronkier 

• Forgreininger 

• Lungeblærer 

 

 


