
 
 

Ukeplan uke 3:     Trinn: 8.-10. 
18.01 – 22.01.2021 
Fag: Læringsmål for uka: 
Norsk Vi jobber med intervju, essay og kåseri fremover. I tillegg har vi rettskrivingskurs i 10 uker fremover.  

Matematikk 8 og 9: Vi jobber med Pytagoras setning. 

10: Tema er andregradsfunksjoner. Lage funksjoner. Beskrive og tolke funksjoner. 

Engelsk 8.tr: The Race for the South Pole 9.tr: Disasters, 10.tr: Citizenship    Basic skills: How to write a story 

Samfunnsfag Vi jobber med diktatur, demokrati og det kinesiske samfunn fremover.  

Kroppsøving Vi jobber med volleyball som tema.  

KRL Vi fortsetter med refleksjoner rundt etiske temaer.  

Tysk 8. tr: Meine Familie. Kunne navn på familiemedlemmer, de vanligste kjæledyrene og fargene,  
9. og 10. tr: Es war einmal. Være enda trygger på tidsbøying av verb. Kunne bruke digitale hjelpemidler.. 

K&H Produkter i tre - Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk 

M&H Lage egen meny. Være selvstendig på kjøkkenet 

Naturfag Kjemi: Forstå egenskapene til stoffer i fasene fast stoff, væske og gass. 

Arbeidslivsfag HMS og brannsikkerhet  
 

Informasjon fra skolen: 

Velkommen til ny uke!        
 

Fra og med denne uken er det gjort en endring i timeplanen på  

Mandagene. Vi har byttet om på timene til fagene engelsk og tysk/ 

Arbeidslivsfag. Dette medfører ½ t mer tysk/alf og ½ t mindre  

engelsk i uka, og har med totalt antall timer pr. fag pr. år å gjøre. 
 
Ellers går alt som vanlig.  
 
Informasjon angående smittevern kommer fortløpende fra skoleledelsen.  
Deter 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, 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 
KRL/UTV Matematikk Kunst og 

håndverk 

Mat og helse 

(10.tr: nat.) 

Matematikk 

09.35 - 10.50 
Tysk/ALF KRØ/KRLE KRØ Mat og helse 

(10.tr: nat.) 

Matematikk 

10.50 - 11.35 LANGFRI 

11.35- 12.35 Tysk/ALF Musikk KRL Samfunnsfag Naturfag  

12.35 - 12.50 FRIMINUTT 

12.50 - 13.50 Engelsk Norsk Valgfag Samfunnsfag Naturfag 

13.50 – 14.20 Engelsk Norsk Valgfag  KRØ Naturfag 

Karaktertrekk: 

Å være barmhjertig 

Bibelvers:  

Så sier Herren, Allhærs 

Gud: Fell rettferdige 

dommer! Vis godhet og 

barmhjertighet, enhver 

mot sin bror! Sakarja 7,9 

mailto:anne.stenlokk@vollanskole.no


 

Lekseplan       Uke 3 
 

Til tirsdag [19.01] Til onsdag [20.01] Til torsdag [21.01] Til fredag [22.01] 

Engelsk:  

8.trinn: Lytte og lese i Enter Smartbook 

s. 60-65 Gjør opp.  35 på s.65 

Basic Skills, s.82 og 83: Oversett ordene 

«linking Words» til norsk.  

Se video: 
https://www.youtube.com/watch?v=VV4Q1vFbdTQ 
 

9.trinn: Lytte og lese i Enter Smartbook 

s. 162-166 Gjør oppgave 31 s. 167 

Basic skills, s.82 og 83: Oversett ordene 

«linking Words» til norsk.  

Se video: 
https://www.youtube.com/watch?v=VV4Q1vFbdTQ 

i Basic Skills på s.82 og 83  

 

10.trinn: Echo Textbook. 

Read/interpret the excerpt from the 

graphic novel “The Arrival”, and 

answer the questions at p.197 

 

KRL 10.trinn: 

 

Tysk: 

8.tr:  

Gjør oppgave 1 og 2 

side 64 om verbet 

haben. 

 

9.-10.tr: 

Oppgaver i heftet med 

kopiark. 

 

Norsk:  

Gå inn på norsksidene 

som handler om 

tegnsetting. Skroll ned 

på siden og svar på 

oppgavene: Punktum 
(norsksidene.no)  

 

 KRL: 

 

  

Matematikk 8, 9 og 10 

Gjør lekse som deles ut i 

timen på tirsdag. Skriv 

utregning og svar i 

kladdeboka di. 

 

Samfunnsfag: Gjør 

leksene som ligger inne 

på Teams under uke 3.  

Naturfag:  

Eureka 8: Kap. 6, 

Stoffers 

byggesteiner og 

modeller. 

Les side 89-93 og 

svar på 

nøkkelspørsmålene 

på side 93. 

(Leveres digitalt) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VV4Q1vFbdTQ
https://www.youtube.com/watch?v=VV4Q1vFbdTQ
http://www.norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99390
http://www.norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99390

