
 

Ukeplan for 5.-7. trinn - Uke 48   29.11. – 03.12. 2021 
 Tema vi skal jobbe med:  

Bærekraftig utvikling.  Denne perioden skal vi arbeide med temaer som gir oss kunnskap og verktøy 

for hvordan vi kan leve mest mulig bærekraftig. Vi skal jobbe med temaer som naturmangfold, 

bærekraftig produksjon av mat og gjenbruk. 

Vi jobber med produksjon av fagtekst i norsk. 

 

 

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 Engelsk Engelsk  

12.05 - 13.05 
Samfunnsfag K & H Samfunnsfag Musikk Naturfag 

13.20 - 14.20 Kroppsøving K & H Fysak Kroppsøving Naturfag 

 

Informasjon fra skole  

 

Hei og velkommen til uke 48       

 

Denne uken er det elevfri på onsdag på grunn av 

planleggingsdag. 

 

Vollan er en mobilfri skole i skoletiden. Dette betyr at 

mobilen til elevene må leveres inn ved skolestart eller ligge 

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 uselvisk. 

Bibelvers: 

Gjør ikke noe av 

selvhevdelse og tom 

ærgjerrighet, men vær 

ydmyke og sett de andre 

høyere enn dere selv.  

Fil.2,3 

FRI 

Planleggingsdag 
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Arbeidsplan uke 48 

 

Norsk til 

onsdag 

Jobb videre med nyhetsartikkelen din. Den skal være ferdig 

på fredag. Se oppgave og nyttige lenker under. 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/102787?tab=exercises  

Matte til 

torsdag 

Lekse får dere på skolen. 

Engelsk til 

fredag 

5.trinn:  

1. Skostudio – Explore 5: Lese og lytte teksten «The butterfly lion» gjør true 

or false oppgaven. Husk å trykke på fullfør for å levere svarene dine. 

2. Skostudio - Questions with CAN. 

3. My workbook s.31 

6.-7.trinn: 

Skolestudio – Explore 6: Saving our planet: 

1. Lese og lytte på teksten: Spectacular nature 

2. På let’s try it, gjør oppgavene på «Spectacular nature» 

Ukens ord • felle 

• ordfører 

• takknemlig 

• vennskap 

• tradisjon 
 

 

 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/102787?tab=exercises

