
 

Ukeplan for 6. og 7. trinn - Uke 3     18.01. – 22.01. 2021 
Fag: Tema vi skal jobbe med:  

Norsk Argumenterende tekst. 

Engelsk Life Down Under – Grammar: Verbs in Different Tenses/ The Genitive 

Matte Vi jobber med algebra og mønster. 

Sosialt Jeg skal prøve å vise forståelse for andres valg. 

 

Klokkeslett Mandag  
 

Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag  

 

Fredag  

 

08.35 - 09.35 
Samf. fag Musikk Naturfag K & H M & H 

 

09.50 - 10.50 
Matematikk KRLE Mitt valg K & H M & H 

11.35 - 12.35 
Matematikk Norsk Engelsk Matematikk Samfunnsfag 

12.50 - 13.50 
Norsk Engelsk Kr.Ø. Kr.Ø. Naturfag 

13.50 - 14.20 Norsk Engelsk Kr.Ø. Kr.Ø. Naturfag 

 

Informasjon fra skole  

 

Hei og velkommen til uke 3       
 
På fredag blir det utedag på Grøtsetra. Buss til og fra skolen. 
Det blir tent bål slik at man kan grille mat om man vil. Det er viktig med 
nok klær. Ta med nok mat, sitteunderlag og varm og kald drikke 
Skolen tar med akematter, men det er også fint å ha med ski. Husk at ski 
må være bundet sammen. 
 
 
Det kommer til å bli noe uteskole på fredager. Dere får beskjed om dette de 
ukene det er aktuelt. Alle MÅ da ha på klær etter vær slik at alle kan være 
med ut. 
 
NB: Informasjon angående smittevern kommer fortløpende fra 
skoleledelsen. Det er viktig at alle passer på å ha god håndvask, og følger 
nasjonale og lokale smittevernregler. 
 
Fravær og andre meldinger gis gjennom Transponder. 
Er det ellers noe, ikke nøl med å ta kontakt. 

 

monica.s@vollanskole.no 
Tlf: 90536693 

Hilsen oss voksne på 6./7. trinn       
 
 
 

 

 

 

Karaktertrekk: 

Å være barmhjertig. 

Bibelvers: 

Så sier Herren, Allhærs 

Gud: Fell rettferdige 

dommer! Vis godhet og 

barmhjertighet, enhver 

mot sin bror! 

Sakarja 7,9 

 

Ski og akedag 

på Grøtsetra. 
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Arbeidsplan uke 3 

Matte Forsøk deg på ukens grublis.  

Man kan gjerne møtes og forsøke å løse disse sammen. Tegn 

eller lag en skriftlig forklaring til løsningen din. 

Gjør ferdig oppgavene du fikk dersom du ikke ble ferdig i timen. 

Norsk Les teksten «Kjørte uten førerkort i 35 år». 

Teksten ligger også under norsk, uke 3 på teams. 

Velg en av refleksjonsoppgavene. Skriv i skriveboka eller i word. 

Engelsk 1. Watch: https://www.youtube.com/watch?v=q1pe-H1BTL4&t=7s 

2. Smart book 

a. Lytte og lese i Explore smartbook s.98 «The Genitive” (Genitiv) 

b. I My workbook s.70 gjør oppgavene 10-11.  

 

Husk at du selv må planlegge når du vil gjøre arbeidet, og det er ditt 

ansvar at du gjør arbeidet du har fått. 

Ukens grublis ligger ute på Teams. 

Alt arbeid skal være ferdig til torsdag      . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q1pe-H1BTL4&t=7s

