
 

 

 
Time Onsdag  Torsdag  Fredag  Mandag  Tirsdag  

1 Kroppsøving 
Egentrening 

Naturfag Kloden koker 
Engelsk Walls and bridges 

Naturfag Rike på rester Naturfag Hva er 
bærekraft? 

K&H 

2 Naturfag Kloden koker 
Engelsk Walls and bridges 

Nynorsk 
Nynorsk ordforråd 

Matte Arbeidstime/ 

regressjon 

Norsk Språklig mangfold -

dialekter 

 

3 Matte 
Arbeidstime/ 
eksponensielle 
funksjoner 

Matte  
Arbeidstime/eksponesielle 
funksjoner 

Safa 
Moderne konflikter 

Matte Arbeidstime/ 
regressjon  
Norsk Språklig mangfold - 
dialekter 

4 Språk/Arb.fag 
 

Norsk  
Språklig mangfold - 
dialekter 

Engelsk 
Walls and bridges 

Engelsk  
Walls and bridges 

KRLE 
Naturreligion og dypdykk i 
fagbegreper 

5 Valgfag 
 
 

UTV/matte 

Likninger 

addisjonsmetoden.  

KRLE 
Refleksjonsoppgave i 
grupper - religiøse 
strømninger i vår tid. 
 

Safa 
Moderne konflikter 

Norsk  
Språklig mangfold - 
dialekter 

6 Språk/Arb.fag 
 

Matte 
Quiz og geogebra 

7     

 

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  
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Dag Elevansvar med å komme forberedt når det gjelder: 

Onsdag 
 

Krø: Elevene har startet på egentreningsperioden. Dere må ha skrevet ferdig øktplan til økta dere skal gjennomføre i dag. 

Første økt er i gymsal, så alle møter opp i Lekneshallen kl.08.30. Alle må være ferdig med økta og klar på klasserommet til kl. 

09.45 for da skal dere skrive logg.   

Fysisk aktivitet og helse: Ta med klær til lek og aktivitet ute i snøen 

Matte: Arbeid med ukeleksa som er på fredag.  

Torsdag  

Fredag 
 

Krle: Diskuter med noen der hjemme: Hvem er ansvarlig for menneskers liv, og hvem kan påvirke dette? 

Matte: Gjør ferdig begge emnene som ligger på skolenmin: “1-relasjonelle funksjoner” og “2-eksponensielle funksjoner”. Husk at du kan 

se videoene. Test deg selv anbefales å gjøre sammen med video hvis det er vanskelig.  

Mandag 
 

 

Tirsdag 
 

Krle: Søk på et av begrepene slik at du kan forklare kva det betyr til noen andre i klassen: Kanalisering, healing, drømmefanger, 

akupunktur, talisman. 

Neste 
periode: 

Onsdag(matte): arbeid med “reggresjon” på skolenmin. Husk at du burde se videoene først.  

 

 


