
 

Ukeplan uke: 25  Trinn: 2-3.tr 
15. - 19.juni 

SISTE SKOLEUKE       
Klokkeslett Mandag  

Morgensamling 2-5.trinn 
Tirsdag  Torsdag  Fredag  

8.35 – 09.35  

Diverse oppgaver ulike fag 

 Vi rydder og vasker ferdig i 

klasserom og garderober 

 

09.50 - 10.50   
10.50 - 11.05 Matpakke Matpakke Matpakke Matpakke 
11.05 – 11.35     

11.35 - 12.35 
Vi rydder i hyller og 

garderobe 

  Spill, frilek og utelek 

Avslutter dagen med 

fotballkamp mellom  

elever og lærere 
12.50 -13.50 Diverse  

spill, frilek og utelek 

  
13.50 -14.20   

 

 

 

Informasjon fra skole 
Hei!  

Siste skoleuke og siste innspurt før sommerferien. Det blir en 

annerledes uke, der vi skal gjøre mye forskjellig og ikke minst 

kose oss og ha det trivelig sammen. 

 

Mandag: Crazy day – kle deg rart, morsomt, annerledes, lag 

en rar/morsom frisyre eller bruk en parykk, hatt eller caps.  

Slipp fantasien løs       

 

Tirsdag: Turdag til Snøhetta Viewpoint. Pakk en lett tursekk 

med mat og drikke. Ser ut for at det blir shorts og t-skjortevær. 

HUSK å smøre med solkrem før turen. 

PS! Det er ok med en liten tursjokolade som en kvikklunsj el. 

 

Torsdag: Felles idrettsdag på skolen etter lunsj. Lengde, høyde, 

liten ball og 60m løp. Husk joggesko 

 

Fredag: Mesternes mester før lunsj, deretter sommeravslutning   

for elever og lærere i gymsalen med egen matpakke. Det er lov å ta med en 

brus/leskedrikk denne dagen. Vi avslutter dagen med fotballkamp mellom elever og 

lærere. Husk joggesko og gode klær å bevege seg i. 

 

Vi ønsker å takke for i år. Det ble en spesiell vår, og vi takker for innsatsen og den gode 

arbeidet som ble gjort i perioden med hjemmeskole. Vi ønsker dere en god sommer og 

gleder oss til å møte dere igjen til høsten       

 

Ha en flotters uke       

 

Fravær meldes på Transponder meldingsbok (app) 
Hilsen Marte og Veronika  

E-post: veronika.dale@vollanskole.no 

Mobil 907 23532 

GOD SOMMER       – du er ønsket og elsket…..ALLTID 

 

Karaktertrekk: 

Du er fortsatt  

elsket og ønsket!  

Bibelvers: 

Den lille Bibel 

Evangeliet etter Johannes 

kap. 3, vers 16 

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 

Turdag 2-7.trinn 

til Hjerkinn 

Snøhetta 

Viewpoint 

Mesternes mester 

til Hjerkinn 

Snøhetta Viewpoint 
Idrettsdag 
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