
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 

  

 

 

  
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Engelsk  

“Snapshots from the USA” 

Task 4 p. 52-53 

Samfunnsfag 1. verdenskrig 

Livet i skyttergravene 

Språk/arbeidslivsfag Matematikk 

Kongruens og formlikhet 

Mat og 

helse 

Shepherds 

pie + 

bakeprøve 

på de som 

ikke har hatt 

det 

Safa 
Podkast 

2  Norsk Avisuke. Besøk fra 

Lofottidende. 

Matematikk 

Kongruens og formlikhet 

Kroppsøving 
Innebandy  
 

Matte 
Utforskende 
oppgaver i 
geometri 

3  Samfunnsfag 1.verdenskrig 

“Livet i skyttergravene” 

Naturfag 
Kjernekraft 

 
Økt 8: Drømmer 

4  Matematikk 

Kongruens og formlikhet 

Norsk 

Avisuke 

Engelsk 
Talking/work in groups: 
Task 3 and 6.  

Safa 

Podkast 

Mat og 
helse 

5  Musikk 

 

KRLE 

Fortsette med “djevelens 

advokat” oppgave på 

skolenmin. 

Valgfag 

Innsats: Sjekk Teams 

Fysak: Inne i Lekneshallen 

Norsk 

Avisuke 

Matte 

Utforskende 

oppgaver i 

geometri 

6  UTV  

Snakke om besøket hos 

Tenk Lofoten og 

Lofotenelektro 

Naturfag 

Kjernekraft 
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7    Samfunnsfag 

Podkastarbeid 

 

 

 

 
Lekse til: 

Tirsdag Safa: Søk på nettet. Og finn ut mer om “Hvordan var livet i skyttergravene under 1. verdenskrig?”. Skriv ett avsnitt i arbeidsboken din om det 
du finner ut.  
Matte: Oppgaver på skolen.cdu. “Kongruens og formlikhet” (Begynte med disse på skolen mandag).  

Onsdag Matte: Oppgaver på skolen.cdu. “Beregning av sider” (Begynte med disse på skolen mandag). 
Engelsk: Finish the tasks from Monday’s class. 

Torsdag KRØ: Innebandy i Lekneshallen. Husk riktig utstyr (mange som ikkje har hatt med sko, så minner på at det kan være lurt å ha, spesielt i 

innebandy). 

Safa: Forberedelse til podkast. Se lekse fredag i safa. Husk også å levere den individuelle oppgaven inne på safa-teams (jordbruksprosjektet). 

Nafa: Leselekse inne på teams-naturfag. Her skal dere lese høyt inn på pc eller på telefon. Teksten ligger som oppgåve inne på teams-

naturfagsiden 

Norsk: Les en nyhetssak i enten papiravis eller nettavis. Skriv ned i boka di svar på følgende: Hva/hvem/hvor/hvorfor om nyhetssaken. 

Fredag Safa: SISTE sjans for innspilling av podkast. Så dersom gruppen din ikke har forberedt seg til å spille inn/gjøre seg ferdig på fredag, så kommer 
det ingen flere muligheter for dere etter fredag og dere vil ikke få vurdering selv om dere leverer etter endt skoledag på fredag. 
 

Mandag  

 

 


