
 
 

Ukeplan uke 25:     Trinn: 8.-10. 
15. juni – 19.juni, 2020 
Fag: Læringsmål for uka: 
Matematikk Problemløsningsoppgaver 

Engelsk I forbindelse med menneskerettighetsbevegelsen “Black Lives Matter», og det som skjer i USA nå, skal vi se 
filmen «The Hate U Give».  

M&H Ha litt kunnskap om naturmedisin, tradisjonell medisin og om medisinplanter/urter. 

Naturfag Ha litt kunnskap om naturmedisin, tradisjonell medisin og om medisinplanter/urter. 
 

Informasjon fra skole 
Da har vi kommet til den aller siste uka i skoleåret 2019/20.  
Mandag blir det sykkeltur til Driva (se melding på  
messengergruppene). Onsdag håper vi at det ordner seg med  
besøket fra Urtekilden som ble utsatt. Torsdag forbereder vi til den 
felles lunsjen fredag og har idrettsdag etter lunsj. 
Siste skoledag blir det mesternes mester, felles lunsj i gymsalen der 
alle har med sin egen mat før vi avslutter skoleåret med fotballkamp  
mellom elevene og lærerne. 
 
På onsdag er det bokinnlevering, pass på at alt av skolebøker dere 
har hjemme blir med til skolen igjen.   
 
Vi ønsker dere en riktig god sommerferie! 
 
Hilsen Aleksander, Anne, Rannveig, Betty og Maria. 
 
E-post kontaktlærer; aleksander.skotte@vollanskole.no  

Telefon; 416 13 166 

Klokkeslett Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

08.35 - 09.20 
Turdag: 

Sykkeltur til Driva  
Engelsk Naturfag Vi rigger og 

pynter gymsal 
til i morgen 

Mesternes Mester 

09.20 - 10.50 
 Engelsk Musikk/10.tid Fysisk 

aktivitet ute 
Felles lunsj i 
gymsalen. 

10.50 - 11.35 LANGFRI 

11.35- 12.35 
 Matte Naturfag: Rolv 

Hjelmstad fra 
Urtekilden 

Idrettsdag Ungdomsskolen 
har ansvaret for 

rydding 

12.35 - 12.50 FRIMINUTT 

12.50 - 13.50 
 Matte KRL  Rydde 

klasserom/sosiale 
aktiviteter 

13.50 – 14.20 
 Arbeidsøkt KRL  Den årlige 

fotballkampen mot 
lærerne 

Karaktertrekk: 

Du er fortsatt elsket og ønsket! 

(velskapt og vakker). 

Bibelvers:  

For så høyt har Gud elsket 

verden at han gav sin Sønn, den 

enbårne, for at hver den som tror 

på ham, ikke skal gå fortapt, men 

ha evig liv (Joh. 3,16). 
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Lekseplan       Uke 22 
 

Til tirsdag [26.05] Til onsdag [27.05] Til torsdag [28.05] Til fredag [29.05] 

     

 

 


