
 

Ukeplan for 5. trinn – Uke 20 
Fag: Læringsmål for uka ☺  

Du skal kunne: 
Engelsk Faster than the speed of light: Faster, Please! – Kids on a mission 

Matte Brøk: Del av en hel, del av en mengde - Brøk på tallinjen 

Norsk Dialekter 

Sosialt Jeg skal være tålmodig og lytte til andre.  

 

Klokkeslett Mandag  
 

Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag  

 

Fredag  

 

08.35 - 09.35 
Norsk Engelsk KRL Engelsk  

Samfunnsfag 
 

09.50 - 10.50 
Norsk Norsk KRL Matte 

11.35 - 12.35 
Matte 

 

Matte Musikk Norsk  

 

Uteskole 12.50 - 13.50 
K&H KRØ N-fag Svømming 

13.50 - 14.20 K&H Arb.time N-fag Svømming 

 

Informasjon fra skole  

 

Hei! Velkommen til en ny uke. Gratulerer med dagen alle 

sammen! 

Vi fortsetter å jobbe med klassemiljø og bli flinkere til å gi 

positive/hyggelige kommentarer til hverandre.  

Elevenes PC skal ikke tas med hjem, men ligge igjen på 

skolen etter at skoledagen er over.  

Minner også om tilbudet om lekseklubb mandag fra kl. 14.30 

til 15.30.        

 

Det er viktig at alle forstår at uteskole og undervisning ute 

også er skolearbeid. Det er viktig at alle deltar i de 

aktivitetene som det er lagt opp til. 

 

Torsdag: HUSK - Svømming for 5-10.tr  
 
Vi har fremdeles høyt fokus på smittevern i forhold til Covid-19, og 

følger 

retningslinjer som blir gitt fra nasjonalt og regionalt hold, både når 

det gjelder 

skoleskyss og skolemiljø. 

 

Fravær meldes på Transponder. 

Har dere andre beskjeder eller noe dere lurer på, ikke nøl med å ta kontakt: 
linda.marie@vollanskole.no 
 
 

Ønsker alle en fin uke       

Hilsen oss voksne på 5./6. 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 

 

mailto:linda.marie@vollanskole.no


 
 

Lekseplan: 5.trinn 

 

 

 

Onsdag 

 

Matte: 

Se: https://www.youtube.com/watch?v=znb9l4yMEsI 

I Multi 5b s.40 oppgave 6.3  

 

Ekstraoppgave: 

I en stor pose er det 51 seigmenn. En tredel av dem er røde. Det er ti 

gule seigmenn, og det er dobbelt så mange oransje som grønn. Hvor 

mange seigmenn er det av hver farge i denne posen?  

 

Norsk:  

Kopiark: Les teksten og gjør oppgave 17. Husk å ta med skrivebok.  

 

 

Torsdag 

 

 

 

 

 

 

Engelsk: 

I my workbook s.88 oppgaver A, B, C, D. 

Engelsk må være ferdig til torsdag. 

 

 

 

 

 

Fredag 

 

 

 

 

Matte: 

I Multi 5b s.42 oppgave 6.6- 6.7- 6.8 

 

Norsk:  

Kopiark: oppgave 18 og 19. Husk å ta med skrivebok.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=znb9l4yMEsI


 

Ukeplan for 6. trinn - Uke 20 

Fag: Læringsmål for uka ☺  

Du skal kunne: 
Engelsk Faster than the speed of light: Faster, Please! – Kids on a mission 

Matte Brøk 

Norsk Dialekter 

Sosialt Jeg skal være tålmodig og lytte til andre. 

 

Klokkeslett Mandag  
 

Tirsdag  

 

Onsdag 

 

Torsdag  

 

Fredag  

 

08.35 - 09.35 

 

Norsk Engelsk KRL 

 

Engelsk   Samfunnsfag 

09.50 – 10.50 

 

Norsk  Norsk KRL Matte Samfunnsfag 

11.35 – 12.35 

 

Matte 

 

Matte Musikk Norsk  

 

Uteskole 
12.50 – 13.50 

K&H KRØ N-fag Svømming 

13.50 - 14.20      
K&H Arb.time 

 

N-fag Svømming 

 

Informasjon fra skole  

 

Hei! Velkommen til en ny uke. Gratulerer med dagen alle 

sammen! 

Vi fortsetter å jobbe med klassemiljø og bli flinkere til å gi 

positive/hyggelige kommentarer til hverandre.  

Elevenes PC skal ikke tas med hjem, men ligge igjen på 

skolen etter at skoledagen er over.  

Minner også om tilbudet om lekseklubb mandag fra kl. 14.30 

til 15.30.        

 

Det er viktig at alle forstår at uteskole og undervisning ute 

også er skolearbeid. Det er viktig at alle deltar i de 

aktivitetene som det er lagt opp til. 

 

Torsdag: HUSK - Svømming for 5-10.tr  
 
Vi har fremdeles høyt fokus på smittevern i forhold til Covid-19, og 

følger 

retningslinjer som blir gitt fra nasjonalt og regionalt hold, både når 

det gjelder 

skoleskyss og skolemiljø. 

 

Fravær meldes på Transponder. 

Har dere andre beskjeder eller noe dere lurer på, ikke nøl med å ta kontakt: 
linda.marie@vollanskole.no 
 
Ønsker alle en fin uke       

Hilsen oss voksne på 5./6. 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 

 

mailto:linda.marie@vollanskole.no


 

Lekseplan: 6.trinn 

 

 

Onsdag 

 

 

Norsk: 

I Zeppelin språkbok 6 s. 169 oppgave 17. 

 

Matte: 

Multi 6B s. 39 oppgave 6.3 og 6.4. 

 

 

Torsdag 

 

 

 

Engelsk: 

I my workbook s.88 oppgaver A, B, C, D. 

Engelsk må være ferdig til torsdag. 

 

Fredag 

Norsk: 

I Zeppelin språkbok 6 s. 169 oppgave 18 og 19. 

Matte: I Multi 6b s. 41 oppgave 6.10.  

 

 

 


