
 
 

Ukeplan uke: 12    Trinn: 8.-9.  

 

 

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Bokprosjekt – Lese og forstå tekst  

Matematikk Statistikk  

Engelsk Getting together Grammar: Phrasal verbs 

Samfunnsfag Bærekraftig utvikling i landbruket  

Kroppsøving Innebandy  

KRLE Bibelen  

Naturfag  Bruke programmering til å utforske naturfaglige fenomener   

Utforske, forstå og lage systemer som består av en sender og en mottaker  

Kunst og håndverk Oppstart av faget  

Tysk  Nytt tema: Kropp og klær – kunne gi beskrivelse av en person. 

Spansk  Qué vamos a hacer? – kunne fortelle om noe som skal skje i framtiden 

Arbeidslivsfag  Snekring av fuglekasse  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra skole 
Hei!  

Ukas ordenselev er Imre.  

På torsdag blir det fiskepinner med potetmos til lunsj.  

På tirsdag skal hele skolen være på Tågvollan for å øve til påskespillet.  

Gi beskjed hvis noen møter opp direkte eller kan bli hentet der.  

 

Alle som er folkemengde eller disipler på påskespillet, MÅ ta med eget  

kostyme. Det skal være et stort laken som man kan ha rundt kroppen og  

et mindre tøystykke/kopphåndduk på hode med en buff eller tau rundt  

hode.   

 

Hilsen oss på ungdomsskolen!  

E-post kontaktlærer: ingrid.stavik@vollanskole.no Telefon: 951 64 233  

Klokkeslett Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

08.35 – 10.05 
Felles øving  

  

Naturfag  Språk/ALF   KRLE 
 

Felles øving  

10.05 – 10.20 FRIMINUTT 

10.20 – 11.20 
Norsk Matematikk   

 

Engelsk      Samfunnsfag  Norsk  

11.20 – 11.35 MAT 

11.35 – 12.05 FRIMINUTT 

12.05 – 14.20 

 Matematikk Samfunnsfag 

 

Kunst og 

håndverk  

 

Matematikk  

PRØVE 

 

 

Valgfag  

 

Kroppsøving  

Inne  

Arbeidstime  Kunst og 

håndverk  

Engelsk   

 

Valgfag    

Karaktertrekk: 

Å være vennlig 

Bibelvers: 

Glede i hjertet gjør 

ansiktet vennlig. 

Ordspr.15,13 

 

Felles øving på 

Tågvollan hele 

dagen  

mailto:ingrid.stavik@vollanskole.no


 

Arbeidsplan        Uke 12 
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Alle:  

Øv på sangene til 

påskespillet.  

  

Matematikk:  

Øv til prøve som er denne 

torsdagen. Liste over tema 

for prøven ligger på teams, 

og ble delt ut forrige uke.  

 

Norsk:  

Gjør «Bokanmeldelse av 

Jente (17) ikke savnet» på 

oppgaver.  

Tysk:  

Beskriv utseende og klær på 

minst 2 av personene på 

arket så nøye du kan (se 

under tysk på Teams). 

Spansk: 

 Øv på lingoplay: Frukt og 

grønnsaker. Vi skal spille kahoot 

om dette.  

English: 

Listen and read the e-book 

Spring. Write a text about the 

text using your own words. The 

text must have a minimum of 5 

lines. Send the text by mail to 

Betty. There will be a kahoot!  

 

 

 

 

https://www.lingo-play.com/es/lecciones-de-espanyol-en-linea/fichas/lecci%C3%B3n-1.1/1/
https://www.lingo-play.com/es/lecciones-de-espanyol-en-linea/fichas/lecci%C3%B3n-1.1/1/
https://app.elevkanalen.no/fag/990/produkt/1682/del/13009/artikkel/138772/ebok/47134

