
 
 

 

Ukeplan uke 20:     Trinn: 8.-10. 
17.05 – 21.05.2021 
Fag: Læringsmål for uka: 
Norsk Tentamensuke 

Matematikk Gå gjennom tentamen - repetisjonsarbeid 

Engelsk Great Britain 

Samfunnsfag Bærekraftig ressursbruk, fornybare og ikke fornybare ressurser.   

Kroppsøving Styrketrening og Svømming  

KRL Kristendommen 

Tysk 8. tr: Das ist Deutschland: Bli bedre kjent med Tyskland 
9. og 10. Tr Das ist ¨die Schweiz + Das ist Österrreich: Bli bedre kjent med Sveits og Østerrike 

K&H Visuell kommunikasjon: Selvvalgte motiv malt på glass, «omvendt maleri».  

Naturfag Kunne beskrive drivhuseffekten og gjøre rede for faktorer som kan forårsake globale klimaendringer 

Arbeidslivsfag Selvstendighet «Lag din egen krakk»  

Programmering Vi fortsetter med microbit prosjektet.  
 

Informasjon fra skolen: 

Velkommen til ny skoleuke!        

 
Denne uka blir det tentamen i hovedmål på onsdag og sidemål på torsdag (1/2 dag).  
Når det er tentamen i norsk hovedmål på onsdag, må alle  
elevene jobbe med tentamen frem til kl 13:00. Etter det kan elevene enten velge å være  
med på opplegg på skolen, eller dra hjem.  
 
På tentamensdagene har elevene lov til å ta med seg 1 valgfri drikke (½ l.) og valgfri snacks.  
Det er ikke lov å ha med energidrikk. 
 
På torsdag skal vi på krux og klatre. Ta med treningsklær, resten av utstyret låner vi der.  
 
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 formidles gjennom Transponder. 
 
Hilsen Anne, Maria, Silje, Ingrid, Betty, Karsten, Dina og Ove. 
E-post kontaktlærer; anne.stenlokk@vollanskole.no   Telefon; 41 20 68 41 

Klokkeslett Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

08.35 - 09.35 
17. mai Klassens time  Tentamen 

hovedmål 
Tentamen 

sidemål ½ dag 

Matematikk 

09.35 - 10.50 
 KRØ sammen 

med 7.trinn 

  Matematikk 

10.50 - 11.35 LANGFRI 

11.35- 12.35 
 Forberedelse til 

tentamen 

  

 

Naturfag 

12.35 - 12.50 FRIMINUTT 

12.50 - 13.50    Klatring  Naturfag 

13.50 – 14.20     Klatring  Naturfag 

Karaktertrekk: 

Å være tålmodig 

Bibelvers:  

Kjærligheten er tålmodig, 

kjærligheten er velvillig. 

Kjærligheten utholder alt, 

tror alt, håper alt, tåler alt.  

1.Kor. 13, 4 og 7 

mailto:anne.stenlokk@vollanskole.no


 

Lekseplan       Uke 20 
 

Til tirsdag [18.05] Til onsdag [19.05] Til torsdag [20.05] Til fredag [21.05] 

Engelsk: KRLE:  Matematikk 8, 9 og 10:  

Ingen lekse 

 

 

 

Naturfag:  

Les side 120-121 i 

Eureka 10. Svar på 

nøkkelspørsmålene 

på side 121 

 

 


