
 

Ukeplan uke: 25   7.trinn  

Fag: Læringsmål for uka: 

Norsk Vi skal bli kjent med en karakter vi skal være i drama. 

Matematikk Plangeometri: Tegne og konstruere vinkler, mangekanter og sirkler. 

Engelsk Oral/reading/listening/grammar skills:  Greetings Around the World 

Grammar skills: This, That, These or Those – I will 

S-fag Tema: Rus. Vi skal lære om hvilke konsekvenser rusmisbruk har for samfunnet. 

Sosialt Jeg er et godt forbilde for de rundt meg. 

 

Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.35 - 09.35 Matte Tur til 

viewpoint 

snøhetta med 

1-7. trinn.  

Tur på sætra til 

Imre i 

Vinstradalen. 

 

 

Kosetime med 

spill og prat 

Mesternes 

mester 09.45 - 10.45 Norsk 

11.30 - 12.30 Krl Idrettsdag 

Med øvelser 

ute i 

skolegården 

Avslutningsfest 

12.40 - 13.40 Gym Fotballkamp  

Lærer/elever 
13.50 - 14.20 Gym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon fra skolen  
Vi er inn i siste uke av skoleåret og det nærmer seg 

sommerferie og overgang til ungdomsskolen.  

Denne uka blir annerledes, med turdager og aktiviteter 

ute med skolen. 

Mandag: Crazy day, og det er lov å kle seg ut med crazy 

hår og klær😊 

Tirsdag: Tur til Viewpoint Snøhetta. Vi får buss til/fra 

Hjerkinn og satser på fin tur innover til utsiktspunktet.  

Onsdag: Avslutningstur for 7.trinn vi er blitt invitert til Sætra 

til Imre i Vinstradalen. Vi kjøper inn mat og litt snack som vi 

har avtalt med klassen og sier det er lov å ta med en ½ 

liter brus/juice/iste i tillegg til en flaske vann. Vi bruker 

premien vi fikk fra Lions tegnekonkurranse i høst. 

Torsdag: blir det idrettsdag etter lunsj, ta med klær og sko 

til dette. 

Fredag: blir det mesternes mester før lunsj, Vi holder en 

avslutningsfest i gymsalen for elever og lærere. Ta med 

en litt ekstra god matpakke til deg selv og drikke som 

vanlig om du ikke har melk på skolen. 

 

Vi ønsker dere alle en fantastisk fin sommerferie. Tusen takk for godt samarbeid med 

hjemmene i løpet av dette året og tusen takk for alle gode dager sammen med dere 

elever. Dere er en flott gjeng. Vi ønsker dere lykke til videre på ungdomsskolen.  

  

Hilsen alle oss voksne på 7.trinn: Dina, Karsten, Birgit, Betty, Maria og Øystein 

Tlf Øystein; 402 15 933 

e-post: oystein.k@vollanskole.no 

 

 

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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