
 

Q: Why did the Easter egg hide?   A: He was a little chicken! 
 

 

Time Onsdag Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 

1 Matte Repetisjon Kroppsøving 
Egentrening økt 3. Skidag på 

Hagskaret 
 

Oppmøte på 
parkeringsplassen på 

Hagskaret  
kl. 09.00-13.00 

 
Ta med: 
- Ski/akeutstyr 
- Klær og fottøy til å 
være ute hele dagen 
- Godt med mat og 
drikke (ikkje 
energidrikke) 
- Vedkubbe 
- Ekstremt godt humør 

 

Andre 

påskedag 

 

 

 
 

Elevfri 
 

Oppstart etter 
ferien: 

onsdag 12.april 
 

 

2 Engelsk Walls and 
bridges/ 
Naturfag Hva er 
bærekraft? 
 

3 Engelsk 
Walls and bridges 

4 Språk/Arb.fag Naturfag  
Forberedelse til prøve 
 

5 Valgfag 

 

Norsk 
Skriveøkt. 

6 Språk/Arb.fag 

 

 

Hjemmesiden: www.minskole.no/leknes 
Læringsplattform - Office 365: www.portal.office.com  
E-post til kontaktlærerne: Beate beaarn@skole.k1860.no og Paul pauchr@skole.k1860.no.    
Transponder meldingsbok: send melding, fravær eller annen beskjed, i app under elevens navn.  
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http://www.portal.office.com/
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Dag Elevansvar med å komme forberedt når det gjelder: 

Onsdag 
 

Eng: Repeter teksten på s.188+190 og gjør ferdig oppg. 9 og 11, s.191+192 
Eng.fordyp.: Vi snakker om de siste spørsmålene til filmen “The Social Dilemma” + starter på påskekrimmen. 
Fysisk aktivitet og helse: Utvidet dag – skitur til Gamma. Ta med ski og nok klær, mat og drikke. Møtes først på klasserommet til 10D kl 

12:30. 

Torsdag 
 

Krø: Møt opp ved Lekneshallen/treningssenter kl. 08.30. Meld oppmøte til Maja på teams. Gjør gjerne noen av øktene dere har planlagt 

på fritiden i påska for vedlikehold. Etter ferien skal dere ha ny testøkt. 

Eng: Velg enten oppgave 9 s.191 eller oppg. 10 s. 192. Skriv minst to avsnitt! 

Eng.ford.: Påskekrimmen fortsetter. Kom forberedt! 

Fredag 
 

Norsk/nynorsk: Innlevering av tekster på skooler kl. 21.00. “Liste over kven du trur blir hugsa om 1000 år” og 
dialektoppgaven. Bruk sjekkliste til nynorskteksten (ligger på teams). 

Mandag 
 

Andre påskedag: 
I norske kirkesamfunn er andre påskedag dagen som minner om at Jesus sto opp fra de døde, ikke bare som en ånd, men som et menneske. Dagen 

markeres til minne om at den oppstandne Jesus viste seg for disiplene. 

Tirsdag Elevfri 

Neste 
periode: 

KRØ: Fagsamtaler om egentreningsperioden. Da må dere kunne begrunne og forklare valgene dere har tatt: oppvarming, 

øvelser og tester. 

Naturfag: prøve onsdag 12. april. Tema: Klima. Alt fagstoff ligger inne på www.skolenmin.cdu.no .  

Krle: Prøve i nyreligiøsitet 
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