
 
 

Ukeplan uke 9:     Trinn: 8.-10. 
01.03 – 05.03.2021 
Fag: Læringsmål for uka: 
Norsk På tirsdag er det norsk skrivedag. Det blir jobbing med både nynorsk og bokmål.  

Matematikk 8 og 9: Statistikk. Vi jobber med ulike typer diagram.  

10: Statistikk. Vi jobber med ulike typer diagram. 

Engelsk 8. og 9.tr: Britain/British Food. 10. tr: Great Britain – Geography, history and culture 

Samfunnsfag Vi jobber fortsatt med Apartheid denne uken, vi har fokus på forskjellsbehandling, fordommer og historie 

Kroppsøving Styrketrening og svømming  

KRL Forstå hvordan samisk religion har blitt tolket  

Tysk 8. tr: Das möchte ich essen. Lære ord for forskjellige matvarer og fraser man må kunne for å bestille mat. 
9. og 10. tr: Mein Zimmer und mein Zuhause. Lære ord man kan bruke til å beskrive hus, rom og inventar. 

K&H Tegning – Hvordan lage ulike former med blyanten  

M&H Forstå ulike kulturer gjennom matlaging  

Naturfag Kjemi: Kunne vite forskjell på grunnstoff og kjemisk forbindelse og forstå hvordan stoffer får navn 
etter bestemte regler. 

Arbeidslivsfag Vedlikeholdsarbeid  

Programmering Vi starter opp/fortsetter med microbit prosjektet.  
 

Informasjon fra skolen: 

Velkommen til ny skoleuke!        
Fra og med denne uka blir det litt ommøblering på noen av  

fagene. Etter mandagsandakten blir det matematikk, og 

utv-faget vil gå i 1 økta på tirsdager men med veksling på andre 

fag etter behov (Naturfagprøve uke 11). 

 

Fra og med torsdag blir det en periode med svømming. 

Tirsdag blir det norsk skrivedag. Helsesykepleier – 1t. seksualunder- 

visning på torsdag. 

 

Fredagen er det aktivitetsdag, hvor vi skal prøve oss på hunde- 

kjøring hos Trollheimen Husky. Det vil komme nærmere info om  

dagen når det nærmer seg. 
 
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 
Matematikk Norsk skrivedag Kunst og 

håndverk 

Mat og helse 
(Naturfag 10) 

Aktivitetsdag: 

Hundekjøring 

09.35 - 10.50 
Tysk/ALF Musikk/KRL KRØ Helsesykepleier 

(Naturfag 10) 
med Trollheimen 

Husky 

10.50 - 11.35 LANGFRI 

11.35- 12.35 Tysk/ALF Norsk skrivedag KRLE Samfunnsfag  

12.35 - 12.50 FRIMINUTT 

12.50 - 13.50 Engelsk Norsk skrivedag Valgfag Svømming  

13.50 – 14.20 Engelsk  Norsk skrivedag Valgfag  Svømming  

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 

mailto:anne.stenlokk@vollanskole.no


 

Lekseplan       Uke 9 
 

Til tirsdag [02.03] Til onsdag [03.03] Til torsdag [04.03] Til fredag [05.02] 

Engelsk:  

8. og 9. trinn: Lytte og lese i Enter 

Smartbook s. 92-95 Gjør opp.43 

og 48 på s.95 
 

10.trinn:  

Les dette om Britisk matkultur: 

https://www.travelsaver.no/13-

engelske-matretter-du-burde-

prove/ 

 

https://basiskmat.com/britisk-

mat/ 

 

 KRL 10.trinn:  

Kommer i timen  

 

  

Tysk:  

8.- 10.tr: 

Duolingo eller oppgaver 

på ark.  

 

 

Mat og helse 8.-9.tr:  

Planlegg hvilken dessert 

gruppen din skal lage. 

Send handleliste til Ingrid  

 

KRLE: 

Leksene ligger inne på 

teams  

Matematikk 8, 9 og 10:  

Les tekst, tabeller og 

diagram på utdelt ark. 

Svar på spørsmålene. 

 

Mat og helse 8.-9.tr:  

Leksen ligger inne på 

mat og helse siden på 

teams  

 

 

 

 

 

Naturfag:  

Eureka 8: Les side 106 

og 107. Gjør 

oppgavene på side 

107 

 

Norsk:  

Hugs at til tirsdag 

neste veke skal alle 

tekstane frå tirsdag 

leverast inn.  
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