
 

 

 
Time Onsdag 08.3 Torsdag 09.03 Fredag 10.3 Mandag 13.3 Tirsdag 14.3 

1 Kroppsøving 
 
Egentrening - teori 

Naturfag Klima – jobbe 
med ordliste 
Engelsk Framføringer  

Naturfag Klima – jobbe med 
ordliste 

Naturfag Kloden koker! K&H 

2 Naturfag Klima – jobbe 
med ordliste 
Engelsk Framføringer 

Norsk 
Framføringer 
 

Matte / 

Norsk Et land-mange 

språk, Fabel s. 217-225  

Rasjonelle funksjoner 

 

3 Matte 
andregradsfunksjoner 

 

Matte  
Arbeidstime 
 

Safa 
Framføringer 

Matte/ 
Norsk Et land-mange 
språk, Fabel s. 217-225  

4 Språk/Arb.fag 
 

Norsk  
Et land-mange språk, Fabel 
s. 217-225  

Engelsk 
Framføringer 

Engelsk  
Framføringer 

KRLE 
Førkristen naturreligioner, 
kap 4 Horisonter s.88-91 

5 Valgfag 
 
 

Matte 
Likninger 
 
 

KRLE 
Vi skal jobbe med 
miniforedrag. Viktige 
tankemåter/fremgangsmåter 
i alternativbevegelsen s.88-
91 i Horisonter. 

Safa 
Framføringer 

Norsk  
Et land-mange språk, Fabel 
s. 217-225.  

6 Språk/Arb.fag 
 

Matte 
Leksesjekk, geogebra, 
likninger. Quiz.  

7     

 



 

 

 

Dag Elevansvar med å komme forberedt når det gjelder: 

Onsdag 
 

Kroppsøving: Vi skal starte opp med egentreningsperiode. I dag blir det teori, og vi skal jobbe med å lage øktplaner. Innlevering av 
øktplaner er tirsdag i neste uke. 
Fysisk aktivitet og helse: Ta med ski (eller akebrett om du ikke har/får tak i ski – BUA er åpen tirsdager) og gode varme klær til å  være ute 
Matte: Se ferdig alle videoene på teams, og arbeid med oppgavesettene på skolenmin. Se lekse fredag.  

Torsdag Arbeidslivsfag: Kantinegruppa avspaserer etter baking, kan gå hjem kl. 13.15.  

Norsk: Undersøk hvor mange dialekter det snakke i din nærmeste familie. Hva er dine foreldres favorittord som er typisk 

nordnorsk eller typisk for andre dialekter? Bruker noen av foreldrene dine ord og uttrykk som du ikke forstår? Vet du for 

eksempel hva «alo» eller «fnatt» betyr? 

Fredag 
 

Naturfag: Ordliste du har jobbet med på Skooler skal leveres senest kl. 18.00 på fredag (10/3). Du kan jobbe med den i timen på torsdag 

og fredag.  

Matte: Dere har i lekse å se alle videoene som ligger ute på teams om lineære funksjoner og andregradsfunksjoner. Deretter skal dere 

gjøre ferdig begge oppgavesettene på skolenmin.no. Det står tydelig beskrevet på skolenmin hva dere skal gjøre. Det blir Leksesjekk på 

fredag.  

KRLE: Fremføring av miniforedrag i grupper. (Fremføre en utgitt tenkemåte/framgangsmåte innenfor alternativbevegelsen). Husk, dette 

er en lavterskel fremføring. Ingen karakter, og kun trening på å være muntlig foran klassen.  

Mandag Vi starter med nytt tema: Funksjoner.  

Hjemmesiden: www.minskole.no/leknes 
Læringsplattform - Office 365: www.portal.office.com E-post til kontaktlærerne Siv sivlin@skole.k1860.no  og Maja majeli@skole.k1860.no  

Fagsamtaler blir avholdt onsdag 15/3 og torsdag 16/3. Tidspunkt kommer på transponder. Onsdag 7. mars kan dere gå inn på IUP på 
Skooler for å se undervegsvurderinger i alle fag. 

FORELDREMØTE ONSDAG DEN 8. MARS 10A sitt klasserom kl.19.00. Info om utviklingssamtaler, 
eksamen, standpunkt mm. 

 

http://www.minskole.no/leknes
http://www.portal.office.com/
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Tirsdag 
 

Krø: Innlevering av øktplaner på skooler kl.20.00. 

Neste 
periode: 

HUSK FAGSAMTALER ONSDAG 15/3 OG TORSDAG 16/3. Tidspunkt kommer på transponder.  

Mattelekse til onsdag: Se ferdig videoer på teams, og arbeid med oppgavesett.  

 


