
 

Ukeplan for 7. trinn - Uke 9     01.03. – 05.03. 2021 
Fag: Tema vi skal jobbe med:  

Norsk Samtale om formål, form og innhold i ulike tekster 
Engelsk When do you speak English? Grammar: Prefixes - Suffixes 

Matte Vi jobber med algebra. 

Sosialt Jeg skal ikke si negative kommentarer til andre som handler og personlighet, kropp 

eller utseende. 

 

Klokkeslett Mandag  
 

Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag  

 

Fredag  

 

08.35 - 09.35 
KRLE Musikk Naturfag Matte M & H 

 

09.50 - 10.50 
Norsk Kr.Ø. S-fag Matte M & H 

11.35 - 12.35 
Norsk Norsk Engelsk Norsk Engelsk  

12.50 - 13.50 
K & H Matte KRLE Svømming Samfunnsfag 

13.50 - 14.20 K & H Matte Fysak Svømming KRLE 

 

Informasjon fra skole  

 

Hei og velkommen tilbake       
 
Håper alle har hatt en fin vinterferie og at dere er klar for siste innspurt av barneskolen. 
 
Før ferien snakket vi mye om klassemiljø, og jobbet med blant annet hva 
som er greit og ikke å si til andre. Noen har dessverre opplevd 
kommentarer om personlighet, utseende og kropp som ikke er greit. Det 
er fint om dere kan snakke om dette hjemme også slik at alle føler det 
trygt og godt å være på skolen. 
 

Alle må huske gymtøy, innesko og dusjetøy til gymtimen 
på tirsdag, og svømmetøy til torsdag. 
 
 
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 7. trinn       

 

 

Karaktertrekk: 

Å være trygg. 

Bibelvers: 

For Herrens ord er 

sannhet, alt han gjør, 

kan en lite på. Han 

elsker rett og rettferd, 

jorden er full av hans 

godhet. 

Salme 33, 4-5 

 

 

Uteskole 

mailto:monica.s@vollanskole.no


 
 

 

Arbeidsplan uke 9 

 

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 novellen «Kjærleik for første gong» side 259-264 i tekstboka. 

Skriv noen setninger om hva du mener temaet i teksten er? 

 

Engelsk 1. Watch a video about Prefixes – Suffixes (Prefikser/Suffikser) 

https://www.youtube.com/watch?v=71Q3Om6qCs4&t=4s 

2. Smartbook: Listen and read pages 134-135 

3. My workbook pages 98-99. Do the exercises 15,18 and 19.  

Engelsk må være ferdig til onsdag. 

 

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=71Q3Om6qCs4&t=4s

