
 

Ukeplan for 5.-7. trinn - Uke 38   20.09. – 24.09. 2021 
 Tema vi skal jobbe med:  

Bærekraftig utvikling. 

Vi skal i ukene frem til høstferien jobbe med bærekraftig utvikling. Målet er at vi skal forstå og 

være i stand til å ta gode valg for et mer bærekraftig samfunn. Vi skal forske på hvor mye vi 

kaster og se om vi finner noen gode metoder for å kaste mindre. Vi skal øve på å skrive gode 

rapporter og på å legge frem resultatene våre for andre. Dette innebærer både bruk av 

matematikk, skrivetrening og muntlig framføring. 

 

Klokkeslett Mandag  
 

Tirsdag Onsdag 

 

Torsdag  

 

Fredag  

 

08.35 - 10.05 

 

KRLE Norsk Norsk Matte 

 

Mitt Valg 

Norsk 

10.20 - 11.20 
Matte Matte M & H Kartleggeren 

Engelsk 

Engelsk  

12.05 - 13.05 
Samfunnsfag K & H Samfunnsfag Musikk Naturfag 

13.20 - 14.20 Kroppsøving K & H Fysak Kroppsøving Naturfag 

 

Informasjon skole  

Hei og velkommen til uke 38      .  

 

På tirsdag blir det skolefotografering.  

 

Det er straks klart for høstens utviklingssamtaler. Egen innkalling 

kommer. 

 

Det blir kartleggeren i engelsk for alle, og for 5. trinn blir det 

nasjonale prøver i norsk og matematikk denne uken. 

  

Onsdager vil i hovedsak være uteskoledag etter lunsj hvis ikke 

annet er gitt beskjed om. 

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 

elev leveres inn ved skolestart eller ligger igjen hjemme       

 

Fravær og andre meldinger gis gjennom Transponder. 

Er det ellers noe, ikke nøl med å ta kontakt. Vi svarer på meldinger 

og telefon hovedsakelig mellom kl. 08.00 og 16.00. 

 
monica.s@vollanskole.no 

Tlf: 90536693 

Hilsen oss voksne på 5.-7. trinn       

 

Karaktertrekk: 

Å være ydmyk. 

Bibelvers: 

Den lønn som 

gudsfrykt og 

ydmykhet gir, er 

rikdom, ære og liv. 

Ordspr. 22,4 

mailto:monica.s@vollanskole.no


 
 

Arbeidsplan uke 38 

 

Norsk til 

tirsdag 

Velg deg ut en artikkel i Nysgjerrigper og les den inn i 

norskboka di i Book creator. 

Dere som har egen leselekse gjør den.  

S.fag til 

onsdag  

Se video om bærekraftig utvikling. 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/111944   

Matte til 

torsdag 

Prøv deg på ukes grublis. Lag en tegning eller skriftlig forslag til 

løsning. Du finner ukens grublis under Filer-Matematikk-ukens 

grublis på Teams. 

Naturfag 

til fredag 

Lekse blir gitt på skolen, og blir lagt ut på Teams.  

Engelsk til 

fredag 

5.trinn: 1. På elekanalen.no: Lytte og lese på e-bok – Autumn 

https://www.elevkanalen.no/Ebok/44577/1 

2. Skriv 5 fakta setninger om Autumn og send det på mail til Betty.  

6.-7.trinn: 1. På elevkanalen se en video om rasisme: 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/105751 

2. På skolestudio – Explore 6 – About the USA – Black lives matter. Lytte 

og lese teksten og gjør task 1.  

Ukens ord 

til fredag 

• Arkitektur 

• Moderne 

• Tradisjonell 

• Bærekraftig 

• Grunnlov 

• Produksjon 

• Infrastruktur 

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

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/111944
https://www.elevkanalen.no/Ebok/44577/1
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/105751

