
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 
Innsats for andre: Søndag 23.10, kl. 15, skal dere møte opp på personalrommet på ungdomsskolen. Da vil dere få utdelt roder (områder) og bøsse.  

Utviklingssamtaler starter i uke 43. Kommer eget skriv med tidspunkt. Til elevene: husk at powerpointen skal være ferdig i løpet av denne uken.  

 

 

  
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Engelsk 

“A visit to the doctor” p. 22. 

Task 17 p.25 

Samfunnsfag 

Podkast - manus 

Språk/arbeidslivsfag Naturfag 
Debatt: for eller imot vindmøller 

Mat og 

helse 
Bakeprøver 

gjennomføres 

denne uka og 

neste.  

Safa 
Podkast opptak 

2  Norsk   

Reklame 

Matematikk 

Pytagoras-oppgaver 

Kroppsøving 
Innebandy 

Matte 
Spesielle 
trekanter 
 

3  Samfunnsfag 

Podkast-planlegging 

Naturfag 
Energi - vindkraft 

Norsk 

Reklame 

4  Matematikk 

Pytagoras-læresetning 

Norsk 

Reklame 

KRLE 

Rett og galt 

Engelsk 
Adverbs: Task 20 p. 26-27. 
Task 23 p.29.  

Safa 
Podkast opptak 

Mat og 
helse 

5  Musikk 

 

KRLE 

Rett og galt. Diskutere 

dilemmaer. Læringssti på 

skolenmin. 

Valgfag 

Fysak: Vi skal være inne i 

Lekneshallen. 

Norsk 

Reklame 

Matte 

Spesielle 

trekanter 

6  UTV 

- Gjennomgå kriterier for 

bakeprøven/hvem skal ha 

når. 

- Evt nytt fra elevrådet 

Naturfag 

Energi 

7    Matematikk 

Pytagoras 
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Lekse til: 

Tirsdag Safa: Forberedelse til podkasten. Sjekk at du har skrevet gode notater inne på Teams-safa oppgaven. Teamsoppgaven skal leveres inn på 
fredag.  
Norsk: I timen på mandag snakket vi om hvor/hvordan dere møter reklamer, og vi så på ulike reklamefilmer. Tenk deg om og finn en reklame 
(enten det var en du så på TV, Snapchat, eller noe som en “influencer” annonserte for, eller lignende) som du kan huske at du helt tydelig ble 
påvirket av. Det kan f. eks være en ny sjokolade du fikk lyst til å prøve. Skriv ned i boka di hva reklamen/annonsen reklamerte for, og hvorfor 
du ble påvirka til å kjøpe produktet. Eventuelt: Hva tenker du skal til for å påvirke deg nok til å ville kjøpe en vare/et produkt? Forsøk å bruk 
begreper som etos, patos og logos når du forklarer (eventuelt virkemidler som humor). 
Matte: Gjør oppgave 3.111-3.112 i Oppgaveboken. 

Onsdag KRLE: Gjør ferdig oppgavene om “kinkige scenarioer” på skolenmin.  
Matte: Gjør oppgave 3.113 i Oppgaveboken. 

Torsdag KRØ: Innebandy i Lekneshallen. (Denne uken og i uke 44). (43= Jordbruksspillet) 

Naturfag: Oppgaven inne på Skolen.CDU: Debatt: Vindkraft 

Engelsk: Finish task 17. Also do task 19 on page 26.  

Fredag Matte: Dersom du har jobbet godt på skolen denne uken så skal du være ferdig med oppgaven om Pytagoras på Kikora. Dersom du ikke er 
ferdig, så er det lekse til fredag. 
Engelsk: Finish tasks 20 and 23. 
 

Mandag  

 


