
 
 

Ukeplan uke 46:     Trinn: 8.-10. 
11. november – 15. november, 2019 
Fag: Læringsmål for uka: 
Norsk Skriveprosessen, argumenterende tekst.  

Matematikk Økonomi og Excel, innleveringsoppgave i geometri.  

Engelsk Kunne skrive en kort argumenterende tekst og bruke noen relevante ord og uttrykk på 
engelsk. 

Samfunnsfag Industriell revolusjon. 

Kroppsøving Tirsdag og torsdag: Kondisjon og ballspill, onsdag: Styrke. 

KRL Ha kjennskap til framveksten av misjonsorganisasjonene, for eksempel Samemisjonen, 
Santalmisjonen og Kinamisjonen.  

Tysk 8. og 9. tr: Kunne snakke om fritidsaktiviteter. Kunne bøye svake verb i presens. Kunne 
alfabetet og telle til en milliard. 10 tr: Die Schule»- skolefag og skolehverdag. 

K&H Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk. Designe 
produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon. 

M&H Hvordan være økonomisk i matveien/mat på lavbudsjett? «Fattig student» 

Naturfag Vite hvordan nerveceller er bygd opp og hvordan de samarbeider med muskler og andre 
organer i kroppen 

 

Informasjon fra skole 
 
Husk utstyr til gym og dusjutstyr til kroppsøvingstimene. 
 
Denne uka har vi teori i mat og helse – se lekse. 
 
Mandag er det Tacosuppe til lunsj, og torsdag får vi servert 
pytt i panne.  
 
Ellers denne uken, har vi byttet om på fagene matematikk og KRL  
(mandag og torsdag). 
 
Hilsen Aleksander, Anne, Rannveig, Betty og Else. 
 
 
 
E-post kontaktlærer; aleksander.skotte@vollanskole.no Telefon; 416 13 166 

Klokkeslett Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

08.35 - 09.20 Norsk Kr.ø Kr.ø Kr.ø UTV 

09.20 - 10.50 
Norsk Matematikk UTV/Kunst og 

håndverk 
KRL 

Arbeidsøkt 
Norsk 

10.50 - 11.30 LANGFRI 

11.30 - 12.30 
Matematikk Engelsk Engelsk Tysk/Engelsk 

fordypn 
Tysk/Engelsk 

fordypn  

12.30 - 12.40 FRIMINUTT 

12.40 - 13.40 
S-fag M & H/KRL 10. Naturfag Naturfag 10 tr. 

Musikk 8./9. 
Valgfag 

13.40 - 13.50 FRIMINUTT 

13.50 - 14.20 
S-fag 

 
Matte Naturfag Naturfag Valgfag 

Karaktertrekk: 

Å være empatisk 

Bibelvers: 

Da Han steg i land, fikk Han 

se en mengde mennesker. 

Han syntes inderlig synd på 

dem og helbredet de syke 

blant dem (Matt. 14,14). 
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Lekseplan       Uke 46 
 

Til tirsdag [12.11] Til onsdag [13.11] Til torsdag [14.11] Til fredag [15.11] 

Mat og helse: «Sunn og god mat på 

lavbudsjett». Les disse nettsidene: 
https://www.tine.no/helse/sunt-kosthold/tips-og-sunn-og-god-
studentmat 
https://www.ung.no/mat/2692_10_tips_til_sunn_og_billig_mat.html 
 

Engelsk: Absolutt siste frist for å levere 

«Spooky story» 
 

Matte: Se over oppgaveheftet du har fått 

utdelt, slik at du kan stille spørsmål og få hjelp 

dersom noen av oppgavene er utfordrende.  

 

KRL; Les om Misjon i 

«Tro som bærer», side 

69 til 82.   

Tysk: 8. og 9. tr: Les 

godt på glosene 

på arket med 

skoleord. 

Gjør arket med 

bøying av 

regelrette verb. 

10. tr: Les og forstå 

teksten på side 

118. Gjør Aufgabe 

zum text s. 119. 

 

Naturfag: Lekse gis 

på onsdag. 

Tysk: Lekse gis på 

torsdag. 

 

UTV: Husk og lever 

intervjuet fra 

jobbskygginga.  
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