
 

Ukeplan uke: 24  Trinn: 1.-4.tr 
14.- 18. juni 2021 

Sosialt mål for uka ☺ 
Jeg skal tenke over hva jeg er takknemlig for.  

1.trinn 3. og 4.trinn 
  

 

 

  
Klokkeslett Mandag  

Morgensamling 1-5.trinn 
Tirsdag  Torsdag  Fredag  

08.35 – 09,35 Norsk Matbit Norsk Matbit  Matbit  Matbit 

09,50 – 10,50 Norsk Matematikk   
10.50 - 11.05 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 
11.05 – 11.35 LANGFRIMINUTT            LANGFRIMINUTT 
11.35 - 12.35 Matematikk KRL  KRL 
12.50 -13.50 K & H 

Norsk 

Frukt/  

matbit 
KRØ 

Matematikk  

Frukt/  

matbit 
 Frukt/  

matbit 
Norsk  

Musikk 

Frukt/  

matbit 13.50 -14.20 
 

 

 

 

 

 

Informasjon fra skole 
Hei! 

Plutselig er siste uka kommet og skoleåret 2020-2021 er snart forbi. Planen for slutten av 

uken er forholdsvis åpen fordi vi kommer til å rydde opp etter oss her på skolen og vi setter 

av tid til å være sammen og kose oss       Vi håper dere kan være flinke til å tømme 

sekkene for stæsj som vi med hjem torsdag, slik at vi får sendt med litt på fredag også       

Send gjerne med en bærepose i sekken også        

Vi er svært takknemlig for at dette skoleåret ble tilnærmet normalt og for at vi har vært lite 

berørt av smitten som har herjet mye i landet vårt og resten av verden.  

Vi er takknemlige for det gode samarbeidet vi har hatt med dere hjemme!  

Vi er takknemlige for alt elevene har fått til, og for alt av både 

oppturer og nedturer de deler med oss voksne på skolen! Slik 

kan vi lære av hverandre og bli klokere sammen        

Vi er takknemlige for mange fine dager og timer sammen med 

elevene, og gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår med alt det 

innebærer av nye utfordringer, muligheter og mestring        

Tusen takk for dette skoleåret, og velkommen tilbake i august 

                

Hilsen oss på teamet; Veronika, Marte, Birgit, Betty og Dina 

Fravær meldes på transponder 

Andre beskjeder kan gjøres på mobil eller e-post. 

Marte mobil 976 08 598 

E-post: marte.r@vollanskole.no  

Veronika mobil 907 23 532 

E-post: veronika.dale@vollanskole.no 

Lekseplan 
Til tirsdag Til torsdag Til fredag 

.    

 

Karaktertrekk: 

Å være takknemlig.  

Bibelvers: 
De ti spedalske 

Evangeliet etter 

Lukas kap. 17, vers 

11-19 

 

FOTBALLKAMP 

 

OVERNATTINGSTUR TIL EINUNNDALEN 
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