
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 
På fredag kl. 10.15 får skolen besøk fra Hadsel vgs, som skal informere om linjen “informasjonsteknologi og medieproduksjon”. 

 

 

 

  
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Engelsk 

The Absolutely True Diary of 

a Part-Time Indian p. 96-

100. Task 8. 

Samfunnsfag Facisme og 

nazisme 

Språk/arbeidslivsfag 

Minecraft: Engelsk 

fordypning  

Naturfag Nervesystemet – 

kroppens ledningsnett 

Mat og helse 

Marrokansk 

gulrotsuppe, 

scones og 

gulrotmuffins 

Naturfag 
3-B og 3-C 

2  Norsk 

Novelle, opplegg skolenmin. 

Naturfag Nervene består av 

nerveceller. 

Kroppsøving 
Utholdenhet  

Matte 
Praktisk 
oppg. 
Omkrets av 
sirkel 

3  Samfunnsfag 

Fascisme og nazisme 

UTV Norsk 

Novelle 

4  Matematikk Sirkel -Omkrets Matematikk Sirkel - Areal KRLE 

Overgangsritualer 

Engelsk 
Task 10 p. 101 

Naturfag 

3-B og 3-C 

Mat og 
helse 

5  Musikk 

 

Norsk 

Novelle 

Valgfag 

Fysak: Se teams 

Norsk 

Novelle 

Matte 

Praktisk oppg. 

Omkrets av 

sirkel 

6  KRLE 

Overgangsritualer 

Matematikk 

Sirkel – Areal og omkrets 

7    Samfunnsfag 

2. verdenskrig 
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Lekse til: 

Tirsdag Naturfag: Leselekse på Teams naturfag. Dersom du ikke har en maskin som fungere hjemme, så kan du låne skole pc med deg hjem for å 
gjøre leksene. Den kan også besvares ved hjelp av mobiltelefon og/eller nettbrett. 
Norsk: I timen i dag snakket vi om typiske kjennetegn for novelle, og lyttet til novellen “Tilflytter” på skolenmin. Gå inn i novellen (tildelt på 
skolenmin) og finn eksempler på: handlingsreferat, tankereferat, replikk, indirekte tale og skildring som du skriver ned i boka di. Må ha med 
minst ett eksempel på hver av fortellemåtene. Svar også på dette: Forklar hva du mener er budskapet i novellen? Hva mener du er 
vendepunktet i novellen?  
Matematikk: Ukelekse: Gjør HELE læringsstien på Skolenmin.cdu: Om sirkelen. Skal være ferdig til fredag. ( Forslag: Gjør ferdig Øve 1.) 

Onsdag Safa: Gjør ferdig oppgaven om Facisme og Nazisme, oppgave lagt ut på på Skolen.cdu. 
Matematikk: Ukelekse: Gjør HELE læringsstien på Skolenmin.cdu: Om sirkelen. Skal være ferdig til fredag. (Forslag: Gjør ferdig Øve 2) 
Spansk: Gjør ferdig fortell om deg selv, og vær godt i gang med en vanlig dag – forberedelse til fagsamtale. 

Norsk: Skriv ned lekse fra tavla her:  

 

 

Torsdag KRØ: Husk skiftetøy, dusjetøy og sko,  

OG MOTIVASJON til å gjøre ditt beste. Det er gøy å utfordre kroppen og se hva du er i stand til å mestre! 

Safa: Gjør ferdig oppgaven om Fascisme og Nazisme, oppgave lagt ut på Skolen.cdu. 

Matematikk: Ukelekse: Gjør HELE læringsstien på Skolenmin.cdu: Om sirkelen. Skal være ferdig til fredag. (Forslag: Gjør ferdig Øve 3) 
Engelsk: Finish task 8, and do task 9 page 101. 

Norsk: Leselekse på teams.  

Fredag Nafa: Lekse til fredag gjør ferdig oppgave 3.17-3.27 
Mat og helse: Husk forkle, hårstrikk og innesko.  
 

Mandag  

 


