
For å sende SMS: Send melding til 59 44 66 53. Meldingen må inneholde elevens fornavn. Send helst før kl. 08:30. Eks. Per er syk i dag. Ved sykefravær flere dager på rad 

sendes melding hver dag. 

 

 
Informasjon 

Godt nytt år til alle elever og foresatte. Det er noen småendringer på timeplanen, pga blant annet endringer i hvilke folk vi får inn som spes.ped 
lærere/2.lærere i noen fag. Stine Sandnes kommer inn for Ann Kristin i matematikk. 
 

 

 

  
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1   

 

Fri       

 

Samfunnsfag 2. verdenskrig 

Fascisme og Nazisme 

Språk/arbeidslivsfag Naturfag Nerver og 

hormoner – kommunikasjon 

i kroppen 

Mat og 

helse  

Vi lager 

pizza, salat 

med 

dressing og 

rullekake 

 

 

Naturfag 
Forsøk 3-A 

2  Naturfag Nerver og 

hormoner – kommunikasjon 

i kroppen 

Kroppsøving 
Utholdenhet og stafetter 

Matte 
Åpne 
oppgaver 
 3  Utv 

Episode 1 av 110 på NRK.no 
Norsk 

Novelle 

4  Matematikk 

Repetisjon av divisjon 

KRLE Engelsk 
Text Voices in our time p. 
92-95 

Naturfag 

Forsøk 3-A 

Mat og 
helse 

5  Engelsk 

Role models, p. 90-91. 

Valgfag 

 

Norsk 

Novelle 

Matte 

Åpne 

oppgaver 6  KRLE Matematikk 

Repetisjon av divisjon 

7    Samfunnsfag 2. Verdenskrig 

Opptakten til krigen 

 

 

 



For å sende SMS: Send melding til 59 44 66 53. Meldingen må inneholde elevens fornavn. Send helst før kl. 08:30. Eks. Per er syk i dag. Ved sykefravær flere dager på rad 

sendes melding hver dag. 

 

 
Lekse til: 

Tirsdag  
 

Onsdag Matematikk: Gjør 3 oppgaver (marker de i oppgaveheftet), for å repetere og lære hvordan du regner oppstilt divisjon. 

Torsdag KRØ: Ta med skiftetøy og dusjetøy. Vi skal være inne i Lekneshallen 

Safa: Leselekse i safa, ligger som oppgåve på Safa-teams. 

Matematikk: Gjør 3 oppgaver (marker de i oppgaveheftet), for å repetere og lære hvordan du regner oppstilt divisjon. 

Naturfag: Dersom du var borte fra skolen tirsdag eller ikkje var konsentrert nok i timen, så skal du ha gjort ferdig oppgave 3.1-3.9 s. 88 

Engelsk: Finish tasks 1-3 on page 91.  

Norsk: Gjør leseleksa på teams.  

Fredag Nafa: Les s. 93-94 om forsøk 3-A “Reaksjonstid - synsinntrykk”, slik at du er forberedt til forsøket vi skal gjøre  
Engelsk: Finish task 4 on page 95.  
Valgfag: 

Mandag  

 

 


