
 

Ukeplan for 7. trinn - Uke 20     17.05. – 21.05. 2021 
Fag: Tema vi skal jobbe med:  

Norsk Fagtekst og lesestrategi. 

Engelsk One World – Spicing up the World  

Matte Vi skal jobbe med kombinatorikk. 

Sosialt Jeg skal ikke dømme andre og unngå å havne i unødvendige konflikter. 

 

Klokkeslett Mandag  
 

Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag  

 

Fredag  

 

08.35 - 09.35 
KRLE Musikk Naturfag Matte Engelsk 

 

09.50 - 10.50 
Norsk Kroppsøving Naturfag Matte Samfunnsfag 

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 til uke 20        

 

Håper alle har hatt en fin helg og en fin 17.mai feiring.  

 

 

Det er nå bare 5 uker igjen til dere er ferdige på barneskolen. 

Håper dere alle er klar for en siste innsats de siste ukene        

 

Det er viktig at alle vet at uteskole og undervisning ute også er 

skolearbeid. Alle skal delta i de aktivitetene det er lagt opp til 

på lik linje som inne i klasserommet. 

 

Vollan er en mobilfri skole i skoletiden. Dette betyr at mobilen til 

elevene må leveres inn ved skolestart eller ligge igjen hjemme       

 

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 tålmodig. 

Bibelvers: 

Kjærligheten er 

tålmodig, kjærligheten 

er velvillig. Kjærligheten 

utholder alt, tror alt, 

håper alt, tåler alt. 

1.Kor. 13, 4 og 7 

 

Uteskole 

mailto:monica.s@vollanskole.no


 

 

Arbeidsplan uke 20 

 

Norsk • Velg en sak i lokalavisa fra den siste tiden. Velg gjerne noe 

du synes er litt interessant og sett deg godt inn i saken. Du 

skal presentere saken din for klassen på torsdag.  

 

Matte • Jobb videre med Mattemaraton 

          https://mattemaraton.no/  

Engelsk a. Watch:  https://www.youtube.com/watch?v=vjoZvhzWfxI 

b. In my workbook s.124 exercises 21-22. Write the sentences in 

word and send it to Betty by mail.  

 

 

Det er ditt eget ansvar at alt hjemmearbeid er gjort til riktig tid      

https://mattemaraton.no/
https://www.youtube.com/watch?v=vjoZvhzWfxI

