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INFORMASJON 

 

Minner om praktisk oppgave og innlevering i valgfaget « Innsats for andre» frist 1.juni. Se oppgave på it`s learning i egen mappe/gruppe 9A 
/Innsats for andre innlevering 
 

 

FAG MÅL HJEMMEARBEID 
 

NORSK 
 

Være godt forberedt til tentamen i norsk 
torsdag 4. juni  (hovedmål) og fredag 5. juni 
(sidemål). 
 
 
 

Vi jobber videre med tekstheftet i de to timene vi har på skolen på tirsdag (1.-2. time). 
 
I mappa for NORSK finner du noen viktige øveark. Disse må du lese på i løpet av uka. Her er mye 
nyttig til tentamen! Husk å spørre meg hvis det er noe du lurer på! 
 
 

 

MATEMATIKK 

 

Alle målene dere har hatt hittil. Vi forbereder oss til tentamen tirsdag 9. juni ved å jobbe med tidligere tentamener. 

 

ENGELSK 

 
 

 Presentasjon på fredag tema «Travelling the USA» på Teams 
Den siste tiden har vi lest og sett film om spennende reisemål, og nasjonalparker i USA.  

 Velg en stat i USA, og velg ut minst 3 spennende turistattraksjoner.  

 Forbered en felles presentasjon om hva du/dere ville sett og gjort i denne delstaten. 

 Dere må vise hvor denne delstaten ligger, og inkluder kort noen relevante og interessante 
fakta om staten. 

 Finn informasjon om reisemålet, og lag en Power-Point med bilder, kart og «fun facts»  

 Hver person skal bør snakke minimum 3 min. 

 Denne karakteren vil telle på endelig muntlig karakter. 
  
Sara, Ida og Ingeborg kl. 10.00 
Emily og Thea: 10.30 
Ulricke og Emma 10.45 
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Sveinung og Arne 11.00 
Dion og Niklas : 11.30 
Mattias, Thomas, Omar 11.45 

SAMFUNNSFAG 

 
 

Lære om menneskerettighetene Innen fredag skal dere gjøre følgende innleveringer (Denne vil telle på den samlede karakteren til 
våren) : 
I samfunnsfagmappen ligger det en tekst som heter "Menneskerettighetene, elevtekst". Les denne 
og svar på oppgavene. 
Det ligger også en tegneserie som heter " Den forsvunnede journalist". Les denne og svar på 
spørsmålet om hvilke rettigheter som blir brutt og hvorfor.  
Svarene på disse to oppgavene må leveres på It's Learning innen fredag. 
 
Jeg legger også inn verdenserklæringen om menneskerettigheter i mappen. Disse kan være litt 
vanslelige å lese, men der finner dere de i originnal form. 

NATURFAG 

 
 
 

Vite hvordan befruktning, fosterutvikling og 
fødsel foregår. 
 

Les 221-226 
Oppgave 7.37-7.48.  
Innleveringsmappe på itslearning 

FAG MÅL HJEMMEARBEID 
 

KRLE 
 
 
 

Jeg kjenner til bakgrunnen og særpreget til et 
utvalgt kristent trossamfunn. 

Ikke noe hjemmearbeid. Vi har dobbeltime i KRLE på torsdag. Timene blir de to siste før 
fremføringen tirsdag 2.juni.   

 
TYSK 

 

 Øve på uttale 
Kunne lese og oversette en forberedt tekst  
Øve på bøye et verb i en setning i presens. 
 

 Denne uken vil jeg at dere skal gjøre oppgave 1-11 på denne linken. Send meg bilde av 
hvordan det går.  
 
https://www.lokus.no/open/leute/Leute-8/Grammatikk/Verb/Verb-i-presens-ich-du-er-sie-
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 wir 
  

 Så vil jeg at dere velger mellom en tekst 7A i tyskboken s. 146-147 eller teksten utdelt på 
ark «Ein Jahr im Glas» som vi gikk gjennom i timen. Dere skal lese og oversette  en av 
tekstene høyt for meg på torsdag enkeltvis. 

  Teams- time onsdag kl. 15.10 
 

ARBEIDSLIVSFAG 

 

  

 
MUSIKK 

 
 

  

 
KROPPSØVING 

 

Gjennomføre to egentreninger , Gjennomfør to egentreninger på minimum 30 minutter i løpet av fredagen. Send meg ei melding 
om hva du har gjort i løpet av fredag.  
 

 
KUNST & HÅNDVERK 

 

 Gjør ferdig oppgaver som ikke er levert. 

Fysisk aktivitet og helse: Du skal planlegge, gjennomføre og evaluere et kondisjonsopplegg. Du velger selv hva du vil gjøre. Gå inn på mappen fysisk aktivitet og 

helse. Der vil du finne et dokument som du kan skrive i og levere i løpet av fredagen. 

Utdanningsvalg: Les om et yrke du er interessert i. Send melding til meg på itslearning om hvilket yrke du har lest om. 
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