
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 

Norsktentamen på onsdag i de fire første timene. Valgfag går som normalt i 5. og 6. time.  

 

 

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Engelsk 

“The Montgomery Bus 

Boycott” s. 60-62. Task 17 

and 18 p. 63. 

Samfunnsfag 

Repetisjon om 1. 

verdenskrig og den russiske 

revolusjon 

 

Norsktentamen  

1.-4. time 

 

 

Matematikk 

Global oppvarming 

Mat og helse 

Bake 

julekaker 

Naturfag 
Mikroskop og 
celler 

2  Norsk 

“Hva vil folk si” kap. 6 og 7. 

Matematikk 

Misvisende diagrammer 

Kroppsøving Utegym 
Ta med klær etter vær og 
gode sko til jogging. Vi har 
garderober. 

Matte 
Excel 
 3  Samfunnsfag Russiske 

revolusjon 

Naturfag Cellen levende 
fabrikker 

4  Matematikk Excel og velge 

riktige diagrammer 

Norsk 

“Hva vil folk si” 

Engelsk “The Montgomery 
Bus Boycott”. Task 19, 20 
and 21 p. 63-64. 

Naturfag 

Mikroskop og 

celler 

Mat og helse 
Bake julekaker 

5  Musikk 

“Bohemian Rhapsody” 

 

KRLE Valgfag 

 

Norsk 

“Hva vil folk si” 

Matte 

Excel 

6  UTV 

Rydde klasserommet, bytte 

plasser og pynte 

klasserommet til jul                

Naturfag Cellene levende 

fabrikker. 

7    Samfunnsfag 

Prøve om 1. verdenskrig og 

den russiske revolusjonen. 

 



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 Norsk: Hvis du ikke var på skolen mandag, må du lese/lytte til kapittel 6 og 7 på skolenmin på egenhånd. Skriv notater.  
Matte: Gjør ferdig oppgaven "FREDAG 25.11: Lage passende diagrammer".  som vi begynte med på fredag og får tiden på skolen 
mandag til å gjøre ferdig. + oppgavene: 4.109, 4.111, 4.113 og 4.115 i OB. 

UTV: Hvis du har noe julepynt du tenker vil være fint å pynte klasserommet med, så kan du gjerne ta med på skolen        

Onsdag Naturfag: Se lekse til torsdag. 
Spansk: Hvilke personlige pronomen har vi på spansk? Se s. 130-131 i tekstboka. Del Word - dokument med meg via mail. 

Torsdag KRØ: Husk klær til å være ute + joggesko. Tilgang på garderoben selv om hallen er stengt, så husk å dusje og ta med skiftetøy. 

 

Nafa: Disse oppgavene ble påbegynt på fredag, og elevene får hele timen tirsdag til å jobbe med dem. De som bruker tiden for 

dårlig på skolen må gjøre disse i lekse til torsdag. 

1. Slå opp på s. 38 i Nova. Tegn skissen av plantecellen (øverst til venstre på siden), og sett på navn på de ulike organellene. 

2. Les s. 37-42. Skriv stikkord, lag etterpå 5-10 faktasetninger med stikkordene du valgte. 

3. Gjør oppgave 2.14 - 2.24 s. 52 

4. Les s. 43-47, og gjøre oppgave 2.25-2.35  s. 52 

 

Engelsk: “The Montgomery Bus Boycott” s. 60-62. Gjør ferdig oppgave 17 og 18 s. 63. Hvis du ikke gjorde oppgavene til teksten 

fra forrige uke, så må oppgave 12, 13, 14, 15 og 16 gjøres. Oppg. 14-16 jobbet vi med forrige torsdag, de andre gjorde vi forrige 

mandag.  

Safa: Øv til prøve. Les s. 13-37 og 39-48. Prøven er om 1. verdskrig og den russiske revolusjonen. 

Fredag Engelsk: Se oppgaver torsdag.  
Mat og helse: Husk forkle, innesko og hårstrikk.  

Mandag  

 


