
 

Ukeplan for 5.-7. trinn - Uke 20   23.05 – 27.05. 2022 
 Tema vi skal jobbe med:  

Vi arbeider med temaer som gir oss kunnskap og verktøy for hvordan å møte både medgang og motgang 

i livet. 

I matematikk skal vi jobbe algebra og programmering. I norsk skal vi jobbe med dialekter.  

Vi Jobber fortsatt med prosjektet der vi planlegger og «reiser» verden rundt. Vi må finne flybillett, hotell, 

interessante severdigheter, holde styr på budsjettet, skrive jobbsøknad og mye mer. Mot slutten av dette 

prosjektet blir foreldre og foresatte invitert til å komme og se hva vi har jobbet med. 

 

 

Klokkeslett Mandag  
 

Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag  

 

Fredag  

 

08.35 - 10.05 

 

KRLE Matte Norsk 

 

Matte 

 

 

Norsk 

10.20 - 11.20 
Matte Norsk Musikk Norsk Engelsk 

12.05 - 13.05 
Samfunnsfag K & H Engelsk Arbeidsplan/ 

Svømming 

Naturfag 

13.20 - 14.20 Kroppsøving K & H Samfunnsfag Naturfag 

 

Informasjon fra skole 

 

Hei og velkommen til uke 18 og mai mnd        

 

 

Svømming på torsdag.   

 

 

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 5.-7. trinn                                                            

 

Karaktertrekk: 

Å ha et tilgivende sinn. 

 

Bibelvers: 

Men der det er tilgivelse for 

syndene, trengs ikke lenger 

noe offer for synd. Hebr. 

10,18 

mailto:monica.s@vollanskole.no


 
 

Arbeidsplan uke 20 

 

Norsk til 

torsdag 

Gjør ferdig ukens oppgave og faktadelen om landet/landene du reiser 

til. Skriv i Bookcreator.  

Kriterier ligger på Teams 

 

Matte til 

torsdag 

Gjør oppgaveark om likninger → X med cuisenairestaver: 

Blir utdelt på ark og ligger i tillegg på teams.  

 

Engelsk til  

onsdag 

5.-7. trinn: 

1. På elevkanalen: Lytte og lese e-book “Basketball” og skrive 5 

setninger på engelsk om teksten og sende det på e-post til Betty. Det 

blir kahoot om dette! 

https://www.elevkanalen.no/Ebok/50201/1?callerArticleId=143730 

Ukens ord 

til fredag. 

Se film på elevkanalen:  

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/131025  

• Symptom 

• Hevelse 

• Alvorlig 

• Behandling 

• Mistenke 

 

https://www.elevkanalen.no/Ebok/50201/1?callerArticleId=143730
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/131025

