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sendes melding hver dag. 

 

 
Informasjon 

Minner om utviklingssamtalene denne uken.  
 

 

 

 

  
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Engelsk 

Sufragettes 

Samfunnsfag – 

Lofotprosjektet  

+ “Vi ror feske” 

Språk/arbeidslivsfag 

 

Naturfag/safa  
 
 

Vi skal i  
alpinbakken i  

Stamsund 

2  Mat og helse 

Teori 

Kroppsøving 
Vi skal være ute. Ta med 
klær for å være ute i snøen. 3  Samfunnsfag Hvordan var 

en vanlig dag på Lofotfiske? 

Mat og helse 
Teori 

Mat og helse 

Teori 

4  Matematikk Sannsynlighet - 

når du trekker flere gang 

Matematikk  

Sannsynlighet 

KRLE 

Se ferdig filmen om 

arrangert ekteskap 

Engelsk 
What does it take? p 134. 
Task 40, 41. 

5  Musikk 

 

Norsk 

Siste skriveøkt før endelig 

innlevering (novelleanalyse) 

Valgfag 

Fysak: Ute, ta med gode 

klær for å være i snøen. 

Mat og helse 

Teoriprøve 

6  Matematikk 

Sannsynlighet 

7      
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Lekse til: 

Tirsdag Safa: Jobb med Lofotfisk-prosjektet (Se teams safa). 
Matte: Individuell lekse i heftet: Jeg skal gjøre:_____________________________________________________ 
Mat og helse: Teoriprøve i mat og helse på torsdag. Powerpoint og huskeliste blir lagt ut på teams.  

Onsdag Safa: Jobb med Lofotfisk-prosjektet ( Se teams safa). 
Matte: Individuell lekse i heftet: Jeg skal gjøre:_____________________________________________________ 
Tysk: Vær klar til presentasjon av valgfri festival, høytid, helligdag 

Torsdag KRØ: Ta med klede for å være ute i + skifte og dusjetøy. 

Matte: Individuell lekse i heftet: Jeg skal gjøre:_____________________________________________________ 

Safa:  Jobb med Lofotfisk-prosjektet (Se teams safa). 

 

Fredag Turdag i alpinbakken i Stamsund. Mulighet for både aking, langrenn og slalåm. Husk å ha på/med varme klær, mat og drikke. Solkrem i 

ansiktet er veldig lurt, siden snøen reflekterer det sterke sollyset som er nå! 

Mandag 

God påske!   

 

 


