
 
 

Ukeplan for 4.- 5. trinn - Uke 12     20.03– 24.03. 2023 

Tema vi skal jobbe med denne uken:  

Matematikk: Desimaltall, brøk og prosent 

Norsk: Intervju 

Engelsk: Mysteries 

Tverrfaglig tema: Påskespillet 

Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag(for 5. 

trinn) 
Torsdag Fredag 

08:35-10:05 Norsk Matte Norsk Matte Norsk 

10:20-11:20 Samf. Engelsk K og H (5.-7.) Engelsk Matte 

12:05-13:05 Program- 

mering 

Norsk Norsk Arbeidstime  

 

13:20-14:20 Program-

mering 

Musikk 4.-7. 
 

Samfunnsfag  

 

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, så da må dere ta med 

vanlig matpakke som ikke trenger å varmes opp. Det er fint om 

elevene kan møte og hentes der. Gi beskjed hvis dette er vanskelig. 

Torsdag: Svømming, så husk å ta med badetøy. Varmlunsj: fiskepinner 

med potetmos.  

 

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        
 

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. 

 

 

linda.marie@vollanskole.no 

Tlf: 41615389 

Hilsen oss voksne på 4.-5. trinn       
 

 

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 

Svømming 

1.-7.  

Kroppsøving 

5.-7. 

Øving på 

Tågvollan 

9-14 

Uteskole for 

dem som 

ikke øver. 

 

Naturfag 1.-5. 

trinn 

mailto:linda.marie@vollanskole.no


 
 

Arbeidsplan uke 12 

Matematikk Lekse torsdag: 

Gjør Kopioriginal 5.75 – én hel til sammen. Skriv 

besvarelsene rett på arket.  

 

Norsk Lekse til torsdag:  

Øve på sangtekster til påskespillet og dine 

roller som du har fått tildelt. 

Engelsk Lekse til torsdag:  

Ingen engelsklekse uka her.  

Ukens ord: 

• Replikk 

• Rekvisitt 

• Kulisser 

• Øving 

• Repetisjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ukeplan for 4.- 5. trinn - Uke 12     20.03– 24.03. 2023 

Tema vi skal jobbe med denne uken:  

Matematikk: Desimaltall, brøk og prosent 

Norsk: Lesing 

Tverrfaglig tema: Påskespill 

Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag(for 5. 

trinn) 
Torsdag Fredag 

08:35-10:05 Norsk           Matte Norsk Matte Norsk 

10:20-11:20 Samf. Norsk K og H (5.-7.) Norsk Matte 

12:05-13:05 Program-

mering 

Norsk Norsk Arbeidstime  

 

13:20-14:20 Øving   Musikk 4.-7. 
 

Samfunnsfag  

 

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, så da må dere ta 

med matpakke som ikke trenger å varmes opp. Det er fint om 

elevene kan møte og hentes der. Gi beskjed hvis dette er vanskelig. 

Torsdag: Svømming, så husk å ta med badetøy. Varmlunsj: fiskepinner 

med potetmos. 

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        

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. 

linda.marie@vollanskole.no 

Tlf: 41615389 

Hilsen oss voksne på 4.-5. trinn        

 

 

Svømming 1.-7. 

Kroppsøving 

5.-7. 

 

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 

Øving på 

Tågvollan 

9-14 

Uteskole for 

dem som 

ikke øver. 

 

Naturfag 1.-5. 

trinn 

mailto:linda.marie@vollanskole.no


 
 

Arbeidsplan uke 12 

Matematikkord: 

• Brøk - Дробь 

• Desimaltall - Десятичное число 

• Liter - Литр 

• Tideler - Десятых 

Lekse til torsdag: 

Gjør Kopioriginal 5.75 – én hel til sammen. Skriv 

besvarelsene rett på arket.  

 

Norsk Lekse til torsdag: 

Øve på sangtekster til påskespillet og dine 

roller som du har fått tildelt. 

Ukens ord: 

• Replikk 

• Rekvisitt 

• Kulisser 

• Øving 

• Repetisjon 

 

 


