
 

 

 
Time Onsdag 09.11 Torsdag 10.11  Fredag 11.11  Mandag 14.11  Tirsdag 15.11 

1 Svømming 
Livredning  

Naturfag/ Rødliste 
Engelsk Lese/lytte til 
Dracula 

Naturfag Quiz/Kahoot Naturfag Miljøgifter K&H 

2 Engelsk lese/lytte til 
Dracula 
 

Matte / 
Norsk lese roman og jobbe 
med oppgaver knyttet til 
den 3 Matte 

Forkorte en brøk med 
to ledd i teller og 
nevner 

Matte 
Arbeide med innlevering 
 

Safa 
En bærekraftig framtid 

4 Språk/Arb.fag 
 

Norsk Roman - lesing BlimE-dagen 
Hele skolen danser Blime-
dansen, og dere skal løpe 
høstløpet! 
 

Engelsk Lese novella A 
Days Wait. Jobbe med 
oppgaver knyttet til denne. 
 

KRLE 
Dokumentar om Guds 
menighet + 
diskusjonsoppgaver 

5 Valgfag 
 
 

UTV Vi gjør ferdig plakat 
om valgt vgs-linje. 

Safa 
En bærekraftig framtid 

Norsk  
Lese roman og jobbe med 
oppgaver knyttet til den. 6 Språk/Arb.fag 
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Dag Elevansvar med å komme forberedt når det gjelder: 

Onsdag 
 

Svømming: Ta med svømmetøy, håndkle og såpe. Møt opp utenfor Lekneshallen kl.08.30. 
Fys.ak: Fortsette med mesternes mester i Lofothallen 

Torsdag Engelsk: Følg med på Teams – engelsk hvis du har vært heime/ er syk, for å sjekke hvor langt vi har kommet i Dracula. Du må 

lese/lytte heime dersom du ligger etter.  

Norsk: Du skal være godt i gang med å lese/lytte til romanen du har valgt. 

Fredag 
 

BLIME-dagen: Ta med klær etter vær og en god matpakke! Dere skal løpe/gå en løype på 4 km.  

Matte: Du skal gjøre ferdig minst 4 oppgaver av innleveringen. Øv på de oppgavene du ikke fikk til på prøven.  

Mandag 
 

 

Tirsdag 
 

 

Neste 
periode: 

Avspasering for gapahukturen den 17. november. 

Elevfri 18. november. 

Terminprøve i engelsk tirsdag 22. November 

 



 

 

 

Hjemmesiden: www.minskole.no/leknes 
Læringsplattform - Office 365: www.portal.office.com E-post til kontaktlærerne Siv sivlin@skole.k1860.no  og Maja majeli@skole.k1860.no  

Transponder: Alle SMS skal sendes til telefonnummer 59 44 66 53. Send SMS som inneholder elevens fornavn til nummeret foran. Bruk eventuelt app. 
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