
Ukeplan for 8.-10. kl. 
uke 25 - 15.06. - 17.06. 

 

Kontaktlærere: Nina Skoge:nina.skoge@vatneli.no   Sindre Særheim: sindre.saerheim@vatneli.no  

Vi svarer på e-poster og meldinger fra mandag til fredag. Nina arbeider ikke fredager. 

Ukens  verdi:  
Ukens bibelvers: 

 

 

 Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1 
8.30 - 9.15 

Naturfag: 

Skolefotografering 1.-3. time + 

vanlige timer til lunsj 

 

Til alle: Ta med fagbøker 

dersom du fortsatt har noen 

hjemme du ikke har levert. 

Samf.fag 8: Innlevering av bøker. Ha 

om Leningrad, D-dagen, musikkstk.-

kåring 

Matematikk 9: 

Matematikk 10:  

Til alle: Ta med fagbøker dersom 

du fortsatt har noen hjemme du 

ikke har levert. 

Sykkeltur til Lutsivannet 

Sommerferie! 
 

2 
9.15 - 

10.00 

 
Friminutt 

Engelsk 8:  

KRL 9-10: Innlevering av bøker i 

KRLs fag. 

Ha om Leningrad, D-dagen, 

kåring av musikkstk. 

 

Tysk 8:  

Engelsk fordypning 8: Innlevering av 

bøker. 

Matematikk 9: 

Matematikk 10:  

3 
10.15- 

11.00 

 

Lunsj 

Kroppsøving 8-10:  Rydde og vaske klasserom, m.m. 

Levere biblioteksbøker 

4 
11.45 - 

12.30 

Aktivitetsløype 

5 
12.30 - 

13.15 

 

Friminutt 

Kroppsøving 8-10:  

6 
13.30 - 

14.15 
Lekser står på den dagen de er til og med uthevet skrift. Resten er informasjon om hva som skjer i timen og ting du må huske å ta med osv. 
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Kontaktlærere: Nina Skoge:nina.skoge@vatneli.no   Sindre Særheim: sindre.saerheim@vatneli.no  

Vi svarer på e-poster og meldinger fra mandag til fredag. Nina arbeider ikke fredager. 

Ukens  verdi:  
Ukens bibelvers: 

 

 

INFORMASJON    

● Ta med fagbøker dersom du fortsatt har noen liggende hjemme. 

● Fotografering mandag 15. juni. 

● Uke 25: Mandag: vanlige timer før lunsj + fotografering. Aktivitetsdag for hele skolen etter lunsj. 

Tirsdag: 1. og 2. time går som normalt. 3. og 4. time går til å rydde i klasserom og ute.  

10. trinn drar til Dyreparken, mer info kommer. 

Onsdag: Sykkeltur til Lutsivannet. Vi satser på fint vær! Hvis super dårlig vær: Grilling i gapahuk, se bilder fra skoleåret, film i klasserommet. 

Skoleavslutning kl. 18 for 7. og 10. trinn på skolen. Pga. smitteverntiltak kan hver elev kun ha med 4 personer.  

● Vi ønsker Alexsandra og Lerke lykke til med videregående skole neste skoleår og Arnfinn og Thord lykke til med flytting og oppstart på Tonstad skule. 

Vi kommer til å savne dere alle! Dere er velkomne på besøk hvis anledningen byr seg :) 

● Vi vil takke elever og foreldre for et godt skoleår. Koronasituasjonen har lært mange at det er kjekkere å lære sammen enn å lære alene. Vi håper at 

situasjonen i vår var et unntak og at vi kan drive skole mest mulig normalt i tiden framover. Med ønske om en god sommerferie til alle sammen! 

Mvh. Nina og Sindre 

 

 

 

Planlagte prøver og innleveringer fremover: Planlagte prøver og innleveringer fremover: 

Uke     Uke    

Uke    Uke    

Uke    Uke    
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