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Start- og sluttidspunkt for 
alle klasser:   

1.bolk: 08.30-09.40   
2.bolk: 09.50-11.00   
3.bolk: 11.20-12.30   
4.bolk: 12.40-13.50   

 
Forestilling med valgfag Scene 10 

I aulaen 2. bolk på onsdag (35 min) 
  

 
 Husk Atlanten standard!       

 

 

 

TEMA  UKENS MOT 

 

 

 

FAG FAGTEMA OG AKTIVITETER HJEMMEARBEID 

Norsk 

 

 

Underveis 

Forberedelse til prosessorientert 

skriving i uke 46 

Se distribuert hjemmearbeid i OneNote for uke 45.  

Du skal lese teksten og svare skriftlig på alle oppgavene. 

http://www.minskole.no/atlanten
http://www.orkideportalen.no/365
https://skole.visma.com/kristiansund/Account/Login?returnUrl=%2Fkristiansund


Matematikk 

 

 

Repetisjon 

Negative tall – praktiske oppgaver 

Regnerekkefølge, parenteser, 

faktorisering, og potenser 

Vi starter repetisjon av algebra i siste 

bolk 

Sørg for å ha kontroll på de ulike temaene. Trenger du å 

øve mer, gjør du dette hjemme. Mange oppgaver i 

OneNote under bolkene. 

Engelsk 

 

 

Write a short text 

Mind map/disposition 

Write a short text 

Checklist for good writing 

Complete written assignment in the last lesson this 

week. 

Samfunnsfag 

 

 

Presidentvalg og USA 
Se episode to av UXA 
Nyheter 
Oppgaver på “Skolen” 

Følg med på nyheter om det amerikanske 

presidentvalget. 

Naturfag 

 

 

Teknologi 

Presentere hva du har gjort i PRYO-

uka  

Oppstart av prosjekt.  

Intro til lengre prosjekt m/fagdag.  

KRLE 

 

 

 Tro og kultur.  Hva kan være en utfordring når tro, kultur og samfunn 

ikke er lik.   En refleksjonsoppgave. Alle er ansvarlig for å 

delta/levere. 

Musikk Vi skal starte å lære oss digitalt 

lydstudio: “Soundtrap”! 

Dette er et online lydstudio der du 

både kan ta opptak, redigere lyder 

og komponere helt egen musikk! 

 

 

Utforsk gjerne Soundtrap på egenhånd etter timen. 

HUSK: Ta med headset til alle musikktimer! 

 

Mat og helse Helsefremmende livsstil  

Frokost 

 Les om melk og meieriprodukter her.  

 

KRØ 

 

 

Styrketrening 

Husk å ta med drikkeflaske til timen! 

 

https://skolenmin.cdu.no/komponent/5f1699bd8c32c70029c0eb08/5


Tilvalg 

 

 

Spansk: 

Tema:  

¿Vamos a hacer 

algo el fin de 

semana? 

Hjemmearbeid: 

Gå inn på 

uniboka og les s. 

38. Lær glosene s. 

38-39. Link til 

quizlet ligger på 

OneNote.  

 

 

Fransk: 

Tema: 

Å beskrive en 

person 

Hjemmearbeid: 

Jobb med 

ordene i quizlet 

(lenke ligger i 

Teams). Vi kjører 

live i bolken på 

onsdag. 

Tysk: 

 

Tema:  

Das ist meine 

Welt. 

Vi jobber med 

teksten 

“Schulen in 

Deutschland” 

denne uka. 

Hjemmearbeid: 

Les teksten i 

boka på side 12. 

(Schulen in 

Deutschland). 

 

Engelsk F.: 

Tema: 

USA 

Hjemmearbeid: 

Forbered deg til 

vurdering. Sjekk 

hav du må øve 

deg på i 

OneNote. 

ALF:  

Tema: 

Drømmedag I 

Kristiansund  

Vi jobber i 

grupper der vi 

lager brosjyre til 

ungdom mellom 

13-18 om en 

drømmedag i 

Kristiansund.  

Varighet uke 42-

45 

 

Valgfag 

 

 

Fys.ak.: 

Ballspill: Basketball og 

fotball 

Medier & informasjon: 

Skriver videre på 

artikkelen. 

Friluftsliv: 

Vi lager pilk. Vi holder til nede i 

naustet. Ta med dere sekk/klær dit til 

siste bolk. 

 

 


