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Informasjon 
Utviklingssamtaler for Christina sine kontaktelever onsdag og torsdag.  
Høstløpet er flyttet til onsdag denne uken. Husk klær etter vær og løpesko. Drikkeflaske er også lurt. 

  
 

 

  
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Engelsk 

Snapshots from Norway. 

Oppgave på teams 

Samfunnsfag Språk/arbeidslivsfag Matematikk Statistikk 

Sentral- og spredningsmål 

 

 

 

Elevfri dag 

 

Lærerne har 

planleggingsdag 

2  Matematikk Statistikk 

Sentral- og spredningsmål 

Kroppsøving 
- Lofothallen (pga at 
Lekneshallen er stengt) 
Aktivitet fotball. 

3  Naturfag/Prøve i matematikk 

for de som ikke har 

gjennomført den 

Samfunnsfag Engelsk 

Prepare oral presentation 

“snapshots from 

Norway/Lofoten”. 

Presentation tomorrow.  

4  Matematikk Gjennomgang 

av prøven 

Engelsk 

Oppgaven på teams. 

Leveres etter timens slutt.  

Høstløpet 

Husk klær etter vær, og 

løpesko. BliMe-dans fra 

klokken 11.45.  

 

Engelsk 
Gjennomføring av 
presentasjoner. 
 
Kahoot når alle er ferdige. 

5  Musikk 

 

KRLE 

Oppgaven på skolen min, 

“ondskapens advokat”, skal 

leveres i løpet av timen. 

6  UTV Naturfag 

Prøve emnet “Energi” 

7    Samfunnsfag  
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Lekse til: 

Tirsdag Engelsk: Skriv videre på oppgaven på teams, som skal leveres etter timen på tirsdag. Det betyr at når du kommer på skolen på tirsdag, så bør 
du ha kommet ganske langt med teksten, slik at du vet at du blir ferdig i løpet av tirsdagens time.  
Safa: Se teams-safa, der er det en leselekse. 

Onsdag Matte: Oppgave på Skolen Cdu. “Finn sentralmål og spredningsmål”, du SKAL vise utregning i arbeidsboken din til lærer på torsdag. 

Torsdag KRØ: Ta med klær for å jogge i (opp til Lofothallen som oppvarming) Aktivitet i Lofothallen: Fotball, så kan godt ta med deg leggbeskyttere og 

fotballsko dersom du har det. 

Matte: Oppgave på Skolen Cdu. “Øve 1” (Sentralmål og spredningsmål), du SKAL vise utregning i arbeidsboken din til lærer på torsdag. 

Naturfag: Forbered deg til prøve i naturfag, emnet Energi. 

Spansk: Gjør leksa fra forrige uke, hvis du ikke har gjort den. Gjør ferdig oppgave 2 på s. 63 i heftet. 

Engelsk: Gjør ferdig den muntlige presentasjonen hjemme. Framføring i morgen. 

 

Fredag Matematikk: Dersom du ikke ble ferdig med disse oppgaven på skolen torsdag:___________________(lærer skriver på tavlen torsdag) Da er 
disse oppgavene lekse for deg hjemme til mandag. 

Mandag  

 

 


