
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 

  
 

 

 

  
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Engelsk 

Siste skriveøkt med film 

review.  

 

Sjakkskolen Innføring i sjakk Språk/arbeidslivsfag 

EF: Eventyr 

Naturfag Sex og det som 

skjer etterpå 

Mat og helse 

 

Kjøttkaker i 

brunsaus med 

tilbehør. 

Fastelavnsboller 

Sjakk 

2  Norsk 

Novellen Black & Decker 

Naturfag Sex og det som 

skjer etterpå 

Kroppsøving 
Volleyball 

Matemati
kk 
 

3  Samfunnsfag 2. verdenskrig UTV 
Jobbe med presentasjonen 
av nødetatene 

Norsk 

Fortsetter med oppgavene 

til Black & Decker 

Sjakk 

4  Matematikk Volum av en 

pyramide 

Matematikk Volum av 

kjegle 

KRLE 

Etterarbeid til “Hei verden” 

Engelsk 
Oral activity 

Sjakk Mat og 
helse 

5  Musikk 

Musikalnummer 

KRLE 

Vi ser dokumentaren “Hei 

verden” som vi egentlig 

skulle se på Meieriet forrige 

uke.  

Valgfag 

Fysak: Volleyball i 

Lekneshallen. 

 

Norsk 

Novelle 

Matematikk 

6  Matematikk Volum av 

kule 

Sjakk 
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Lekse til: 

Tirsdag Safa: Eleven får hele skoletimen på mandag i safa til å starte denne oppgaven: Skolen.cdu. Gjør læringsstien som vi begynte med på skolen 
ferdig. En lesedel: “Den andre verdenskrig”, så oppgavene: “Hva husker du?” + “Skriv et sammendrag”. Alle tre skal være gjort ferdig til 
tirsdag.  
Engelsk: Gjør ferdig innleveringen. Frist klokken 22.00.  
Matematikk: Gjør en hel øvedel enten “Øve 1”, “øve 2” og “øve 3” på skolen.cdu: Volum av pyramide. 

Onsdag Matematikk: Gjør en hel øvedel enten “Øve 1”, “øve 2” og “øve 3” på skolen.cdu: Volum av kjegle. 
Naturfag: Vi leser s.212-220 sammen og løser oppgavene 7.17-7.28 s233. Lekse dersom vi ikke ble ferdig med alle oppgavene. 
Norsk: Leselekse på teams 

Torsdag KRØ: Ta med gymtøy (anbefaler en langermet skjorte eller en genser da vi skal øve på beggerslag i volleyball.  

Matematikk:  Gjør en hel øvedel til enten “Øve 1”, “øve 2” og “øve 3” på skolen.cdu: Volum av kjegle. 

Norsk: Gjør ferdig oppgavene til novellen Black & Decker om du ikke ble ferdig på skolen.  

 

Fredag Matematikk: Finn en tredimensjonalfigur hjemme: enten kule, pyramide eller kjegle. Mål og regn ut volum. Ta med på skolen (dersom 
figuren er for stor, så tar du bilde av figuren). 

Mandag  

 

 


