
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 

Torsdag blir det gårdsbesøk på Bolle. Ha med mat og drikke til lunsjpausen. Vi går fra skolen ca. 10.00. (Vi har undervisning de to første timene fra 
08:30 til 10:00, uten friminutt imellom). Lurt at man har på seg fottøy og klær som man ikke er så veldig redd for, da vi skal inn i fjøs og grave i 
potetland. Ta med en liten jordspade til graving/potetplukking. De potetene vi finner får vi ta med tilbake til skolen som vi kan bruke til matlaging i 
faget “Mat og helse”. Minner om Teamsoppgaven i safa som skal avslutte prosjektet i en podkast. 

 

 

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Engelsk 

Task 13 on page 15.  

Matematikk 

Areal 

Språk/arbeidslivsfag Matematikk  

Areal 

Mat og helse 

Hele klassen på kjøkkenet.  

 2  Norsk 

Gjøre ferdig appellen.  

Naturfag Fornybar og ikke 
fornybar energi 

3  Safa Forberedelse til 

podkasten  

Naturfag Fornybar og ikke 
fornybar energi 

Norsk 

Framføring for de som skal 

det/utviklingssamtale 

Gårdsbesøk til Bolle: 
1) Plukke potet 
2) Fjøsbesøk  
- foring  
- melking  
- rengjøring 
3) Industrialisering av 
jordbruket. 
Avslutter ca. 14:15, så vi 
rekker buss hjem. 

4  Matematikk 

Areal  

Norsk 

Framføring for de som skal 

ha det. De andre jobber 

med utviklingssamtale/øve 

til prøve 

KRLE 

Prøve om hinduismen 

Safa 15 min til podkast-arb. 

 

Forestilling på Meieriet 

12:00-12:45. 

5  Musikk 

 

KRLE 

Forberede til prøve om 

hinduismen 

Valgfag 

Innsats: Sjekk Teams 

6  UTV 

Elevstyrt utviklingssamtale 

Gjør ferdig oppg. elevstyrt 
utviklingssamtale 

7     
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sendes melding hver dag. 

 

 

 

 

 

 
Lekse til: 

Tirsdag Norsk: Du skal enten spille inn appellen din hjemme, eller forberede muntlig framføring som du kan gjennomføre tirsdag eller onsdag.  
Matte: Oppgave 3.105 i OB eller 3.208 og 3.209. 

Onsdag Naturfag: Se oppgavene du skal gjøre til torsdag (kanskje lurt å begynne nå?) 
Engelsk: Task 15 page 20. 
KRLE: Husk prøve om hinduismen i morgen.  

Torsdag Matte: Oppgave 3.208, har du gjort den i lekse til tirsdag? Da er det oppgave 3.306 i OB som skal gjøres. 
Nafa: 1)Les s. 141-144 og gjør oppgåve 5.18-5.22 (På skolen tirsdag). 2) Skolen cdu: “Energi fra sola” oppgaver skal gjøres til torsdag. 

 

Husk at vi skal i fjøsen, kle dere etter forholdene! Se info lenger opp.  

Fredag Mat og helse: Husk forkle, INNESKO og hårstrikk.  

Mandag  

 

 


