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Informasjon 

 Christina blir borte torsdag på grunn av utdanning av unge MOTivatorer på Reine. Derfor er timene på torsdag, flyttet til mandag denne uka.  
 

 

 

 

  
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Engelsk 

Re-read “Snapshots from 

the USA”  

Samfunnsfag 1.verdenskrig 

Skyttergravskrigen 

Språk/arbeidslivsfag 

Tysk: Muntlig presentasjon 

Matematikk Prøve 

Pytagoras og formlikhet 

Mat og 

helse 

Chili con 

carne, 

chapatti.  

Naturfag 

2  Engelsk 

Talking/work in groups: 

Task 3 and 6. (utgikk forrige 

uke) 

Matematikk Pytagoras og 

formlikhet-oppgaver 

Kroppsøving 
Løping ute – blir kjent med 
Høstløp-løypa 
(Klær til å være ute) 

Matte 
 

3  Norsk 

Avis 

Naturfag Effektiv bruk av 
energi 

Engelsk 

Snapshots from Norway 

Writing.  

4  Norsk 

Avis + øve på BliME-dans 

Norsk 

Avis 

KRLE 

Rett og galt 

Naturfag Effektiv bruk av 
energi - Strømforbruk 

Høstløpet 

- ta med klær etter vær og 

gode sko for å løpe i 

 
5  Musikk 

 

KRLE 

Djevelens advokat – 

Skolenmin. 

Valgfag 

 

Samfunnsfag 

 

6  UTV 

Øve på BliMe-dansen 

7     
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Lekse til: 

Tirsdag Naturfag: Leselekse på teams-naturfag. “Hva er energi?”. Teksten kan du lese flere ganger dersom du ikke er fornøyd med innspillingen. Ksn 
du det som står i lekse-teksten så har du store muligheter til å gjøre det bra på naturfagsprøven vi skal ha i uke 46 om temaet Energi.  
Engelsk: Do task 5 on page 53. 
Matematikk: Prøve på torsdag. Hva trenger du å øve på? Se matematikk-teams: der ligger det stikkord om hva du må kunne til prøven for å 
få høy måloppnåelse. 

Onsdag Matematikk: Se lekse på tirsdag 
Tysk: Vær klar til muntlig presentasjon 
Spansk: Gjør leksearket dere har fått om futurum. Det ligger også på Teams, der du kan laste ned en kopi og bruke det. 

Torsdag KRØ: Klær til å være ute i. Gode sko til å jogge med. 

Matematikk: Øv til prøven 

Engelsk: Skriv videre på oppgaven fra timen på teams. 

 

Fredag Mat og helse: Husk forkle, innesko og hårstrikk. 
Høstløpet: Husk at du må være kledd for å være ute. Løpesko, treningstøy, ull og regnjakke er lurt.  

Mandag  

 

 


