
 
 

Ukeplan uke 39:     Trinn: 8.-10. 
21. – 25. september, 2020 
Fag: Læringsmål for uka: 
Norsk Vi er ferdig med Nasjonal prøve om lesing og avslutter også kapittelet om leseprosessen. Stikkord og notater 

er undertemaet.  

Matematikk 8 og 9: Areal av sirkel og sammensatte figurer   

10: Likninger og algebra. 10.trinn har prøve tirsdag uke 43, ark med aktuelle tema for prøven blir gitt i timen 
tirsdag uke 40.   

Engelsk 8.tr jobber med A Fresh 9.tr. jobber med «The Karate Kid» i smartboka. 10.tr: Indigenous Peoples 

Samfunnsfag Vi jobber fortsatt med den kalde krigen og ser videre på Berlinmuren, og Asia etter andre verdenskrig. 

Kroppsøving Frisbee ute, og egentrening på idrettshuset.  

KRL Høytider i de ulike religionene.  

Tysk 8.tr: Kunne bruke verbet «zu» sein og tallene 0-20. 9. og 10: Kunne snakke om årstidene. Kunne finne 
subjekt, verbal og objekt i en setning. 

K&H  

M&H  

Naturfag DNA, kromosomer og celledeling.  
 

Informasjon fra skole 

 

Leksene i KRL, samfunnsfag og norsk svares på inne på 

Teams. Det er laget egne mapper under hvert  

Fag, og for hver uke.   

 

Denne uken starter vi med elevsamtaler som skal være en 

del av grunnlaget for utviklingssamtalene som blir i uke 40. 

 
Fravær og andre meldinger formidles gjennom Transponder. 

 
Lærer Ove Nonstad var sammen med oss på ungdomsskolen en del i  
forrige uke, og skal fortsette med det en periode fremover.  
 
 
Hilsen Anne, Maria, Silje, Birgit, Betty, Karsten og Dina 
 
E-post kontaktlærer; anne.stenlokk@vollanskole.no  
Telefon; 41 20 68 41 

Klokkeslett Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

08.35 - 09.20 

KRL/UTV Matematikk Kunst og 

håndverk 

M&H/Norsk Matematikk/  

kartleggeren i 

matematikk 

09.20 - 10.50 Engelsk KRØ KRØ Norsk Matematikk 

10.50 - 11.35 LANGFRI 

11.35- 12.35 Engelsk Musikk KRL Samfunnsfag Naturfag 

12.35 - 12.50 FRIMINUTT 

12.50 - 13.50 Tysk/Arbeidslivsfag Norsk Valgfag Samfunnsfag Naturfag 

13.50 – 14.20 Tysk/Arbeidslivsfag Norsk Valgfag  KRØ Naturfag 

Karaktertrekk: 

Å være ydmyk 

Bibelvers:  

Den lønn som 

gudsfrykt og ydmykhet gir, 

er rikdom, ære og liv. 

Ordspr. 22,4 

mailto:anne.stenlokk@vollanskole.no


 

Lekseplan       Uke 39 
 

Til tirsdag [22.09] Til onsdag [23.09] Til torsdag [24.09] Til fredag [25.09] 

Tysk: Hvert trinn fører inn 

sin lekse på mandagen: 

 

 

 

Engelsk:  
Skrives inn på skolen: 

 KRL: svar på oppgave 1 – 

3 på side 196 på Teams. 

Matematikk 8, 9 og 10: 

Gjør oppgaveark som 

deles ut i timen på tirsdag. 

Lekse leveres på skolen på 

torsdag.  

 

Samfunnsfag: svar på 

oppgave 1-13 på side 25 

på Teams. 

 

 

 

 

 

 Naturfag: Les side 8 og 9 + 

20 og 21 i kapittel 1 i 

Eureka 10 som 

forberedelse til økta. Noter 

deg vanskelige ord – vi 

skal jobbe mer med disse 

på skolen. 

 

 


