
 

Ukeplan for 1.- 3. trinn - Uke 12     20.03 – 24.03 2023 
Arbeidsmål: 

Norsk: 

1-2.tr: Vi jobber videre med repetering, øving og automatisering av bokstaver og bokstavlyder. 

3.tr: Tekstforståelse og rettskriving 

Matte:  

1.-2.trinn: Måle, former og mønster   

3.trinn: Vi jobber med digital klokka – Måling 

Tverrfaglig tema: Vi lærer om kroppen - helse 

 Mandag  
 

Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag  

 

Fredag  

 

08.35 – 10.05 

 

Morgenandakt 

 

Felles øving 
 

 

Norsk 

 

Skolefri 

 

SFO 

 

Norsk 

 

Norsk 

             Friminutt                                      Friminutt 

10.20 - 11.20 Norsk Matte Matte Matte 

 Matpakke og friminutt Matpakke og friminutt                        Varmlunsj og friminutt 

12.05 - 13.05 Matte Naturfag  

Svømming 

Naturfag 

             Friminutt                Friminutt 

13.20 - 14.20 Norsk Norsk Naturfag 

 

Informasjon fra skole  

Hei og velkommen til en ny uke!       

 
Vi fortsetter å øve og forberede oss til påskespillet, så noen endringer 

på timeplanen forekommer for enkelte. 

  

Tirsdag: På tirsdag skal alle være på Tågvollan. Det er fint om elevene 

kan møte og hentes der. Gi beskjed hvis dette er vanskelig. Viktig å ha 

med uteklær, drikke og niste Ha med uteklær og niste som ikke trenger å 

varmes. Vi har ikke anledning til å varme mat der.  

Torsdag: Svømming for 1.-7.trinn. Husk å ta med badetøy! 

Varmlunsj – Fiskepinner m. potetmos  

Ta med en liten matpakke i tillegg. Vi spiser også litt ca. kl.9.45 

 

Ukeplanperm og lekser perm skal være i sekken hver dag.  

Fravær og andre korte beskjeder meldes på transponer, for øvrig er det 

bare å ta kontakt om det er noe dere lurer på. 

 

bettina@vollanskole.no 

Mobil: +47 403 86 701 

Hilsen Betty,Ove, Dina og Filip       

Arbeidsplan – Lekser – hjemmearbeid 
Til Tirsdag Til Onsdag Til Fredag 

Norsk: 

Se lese/lekseperm 

Signere her når leksa er gjort: 

_________________ 

 
Øv på sangene til påske spillet  

Matte: 

Se lekseperm 

Signere her når leksa er gjort: 

_________________ 

 
Øv på sangene til påske spillet 

Norsk: 

Se lese/lekseperm 

Signere her når leksa er gjort: 

_________________ 

 

Lekseskjekk på fredag 

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 

 

Felles øving 

på Tågvollan 

Kl.09-14 

 


