
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 

Tirsdag er vi så heldige at vi får dra på bedriftsbesøk til INSULA. Denne uken starter vi også på del II av “Lofotprosjektet”, del 1 var om jordbruk, nå 
er det del 2 som omhandler fiske i Lofoten. 
Minner om foreldremøtet på torsdag 16.03 kl 18-19. 
 

 

 

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Norsk 

Skriveøkt novelle. Sjakk fra 

klokken 10.00.  

Info om Lofotprosjektet og 

går samlet fra skolen 08:45 

Språk/arbeidslivsfag 

 

Samfunnsfag 

Lofotprosjektet 

Mat og helse 

Fiskesuppe, 

bærfromasj, 

bakeprøve 

(brød).  

Naturfag 
Prøve 

2  Bedriftsbesøk: 

Insula/Lofotprodukt 

Husk matpakke 

Kroppsøving 
Basketball 
 

Matte 
Sannsynlighet 
 

3  Øv til sjakkturnering 

Online sjakkturnering 

Norsk 

Skriveøkt novelle 

Safa  
Lofotprosjektet 

4  Samfunnsfag/Matematikk 

Lofotprosjektet + 

Sannsynlighet  

KRLE 

Ekteskap 

Engelsk 
Nelson Mandela. Task 35 p. 
128. 

Naturfag Mat og helse 

5  Musikk 

Korsang 

Når vi kommer tilbake til 

skolen jobber vi med den 

elevstyrte 

Utviklingssamtalen 

Valgfag 

FYSAK: Aking 

v/Lekneshallen 

 

Norsk 

Siste skriveøkt. Teksten 

leveres inn etter timen. 

Matte 

6  Matematikk 

Sannsynlighet 

Safa 

7      
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Lekse til: 

Tirsdag Naturfag: Tid for prøve i naturfag (fredag). Det blir samlet prøve for kap. 3 og 7. Se naturfag teams siden for tips til hva du skal øve på ( Les 
disse sidene i Nova-boken: kap.3 Nerver og hormoner s. 59 –84 og kap. 7 s. 201 –228) 
Besøk på Insula på tirsdag: Husk å ta på deg klær etter vær og gode sko. Husk også mat og drikke. Vi blir nok å spise lunsjen vår på Insula før 
vi drar tilbake til skolen. 
Norsk, ukelekse: Det er lurt at du skriver litt videre på novelleanalysen din hjemme, slik at du rekker å bli ferdig i timen på torsdag. Dere får 
fire skoletimer denne uken, så hvis du ser at du ikke har kommet så langt som du burde i løpet av forrige uke/uka før ferien, så MÅ du gjøre 
litt hjemme denne uka. Du kan f. eks ha som mål å skrive minst ett avsnitt hjemme i løpet av uka (før torsdag).  

Onsdag Matematikk: lekse hele uken, se skolen.cdu.  
Valgfag: Fysak: ta med godt med klær og akebrett 

Torsdag KRØ: Basketball. Husk inneskoene. 

Matematikk: lekse hele uken, se skolen.cdu.  

Norsk: Novelleoppgaven skal leveres inn etter timen på torsdag.  

Fredag Naturfag: Prøve i kap. 3 og 7. Se lekse på tirsdag + se Naturfag teams siden. 
Mat og helse: Husk rent forkle, hårstrikk og innesko. Det står på teams hvem som skal ha bakeprøve.  
Matematikk: lekse hele uken, se skolen.cdu. 
 

Mandag  

 


