
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 

Denne uken har 9D rydding av allrommet (hjelp de lærerne som har siste time med å huske på at stolene skal settes opp). 
 

 

 

 

   
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Engelsk 

Text: Pay it forward 

 

Safa Fortsette 

m/problemstilling + spm 

Språk/arbeidslivsfag Statistikkprosjektet 

Ferdigstilles i “Forms” 

Mat og 

helse 

Vi fortsetter  

med praktisk 

prøve 

Naturfag 
Hypotese 

2  Engelsk: Vi begynner å se 

filmen “Pay it forward” 

Naturfag Forms – hvordan 

lage undersøkelsen.. 

Kroppsøving 
Styrke og utholdenhet 

Matte Forts 
av torsdag 

3  Safa Dele inn i grupper og 

lage problemtilling 

UTV 
Nødetatene 

Norsk 

Nynorsk 

Safa 2. 
verdenskrig 

4  Matematikk Førprøve i 

romgeometri 

Matematikk Intro- 

læringsstien om Romgeometri 
KRLE 

Overgangsritualer 

Engelsk 
“Pay it forward” 

Naturfag 

Hypotese 

Mat og 
helse 

5  Musikk 

 

Engelsk 

Vi ser “Pay it forward” 

Valgfag 

Fysak: Inne 

Norsk 

Nynorsk 

Matte Forts 

av torsdag 

6  Matematikk Praktiske 

oppgaver om volum 

Safa 2. 
verdenskrig 

7      

 

 

 



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. 

 

 

 
Lekse til: 

Tirsdag Matte: Dersom du ikke rakk å fullføre “Førprøven om Romgeometri” på skolen, så skal den være gjort ferdig til tirsdag. 

Onsdag Matte: Hele uken er å fullføre læringsstien inne på Skolen.cdu. “Lekse uke 4 - Intro –Romgeometri" 
 

Torsdag KRØ: Husk riktig klede + sko til timen. Ha med dusjetøy, du kommer til å bli svett dersom du gjør ditt beste. 

Safa: Problemstillingen til spørreundersøkelsen skal være ferdig, og spørsmålene til spørresundersøkelsen skal være kladdet ferdig, helst også 

skrevet inn i forms. Men mulighet til å gjøre dette ferdig i 1.timen på skolen. 

Norsk: Leselekse på teams (uke 4 mat og helse/norsk).  

Spansk: Være ferdig med alle forberedelser til fagsamtalen neste uke, vi skal øve muntlig. 

Fredag Safa: Link til forms må være sendt inn. 
Matte: Hele uken er å fullføre læringsstien inne på Skolen.cdu. “Lekse uke 4 - Intro –Romgeometri" 
Mat og helse: De som ikke hadde praktisk prøve forrige fredag, skal ha i dag.  
 

Mandag  

 

 


