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Informasjon 

Halvårsprøve i spansk onsdag 7. desember.  
 

 

 

  
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Norsk 

Vi leser/lytter ferdig “Hva vil 

folk si”, altså fra kap. 11 og 

utover.  

Samfunnsfag 

Fordypningsoppg. 1. 

verdenskrig/Russisk rev. 

Språk/arbeidslivsfag Matematikk  

Repetisjon av dette 

halvåret/øv til fagdag. 

Mat og helse 

 

Julegrøt, lussekatter og 

pepperkaker. 

 

Kommer til å ta ut et par 

grupper til litterær samtale 

underveis i økta (norsk). 

2  Matematikk Repetisjon av 

dette halvåret/øv til fagdag. 

Kroppsøving 
Gym i Lekneshallen 
Ta med skiftetøy. 3  Samfunnsfag  

Gjennomgang av prøve. Så 

fordypningsoppgave. 

Naturfag  
Celler 

KRLE 

Skriftlig oppgave 

4  Matematikk  

Repetisjon av dette 

halvåret/øv til fagdag. 

Norsk 

Forberedelse til litterær 

samtale om “Hva vil folk si” 

Engelsk 
“I, too” p. 66. Task 25 and 
26.  

Musikk 
 
Julesangstund +  
Norsk: litterær samtale om 
“Hva vil folk si?” 
 

5  Musikk 

“Bohemian Rhapsody”  

 

Valgfag 

 

Norsk 

Forberede til litterær 

samtale “Hva vil folk si?” 

6  Engelsk 

“I, too” p. 66. Task 23 and 

24. 

Naturfag  

Celler 

7    Samfunnsfag 

Fordypningsoppg. 1. 

verdenskrig/Russisk rev. 

Naturfag 
Prøve 
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Lekse til: 

Tirsdag Naturfag: Prøve på fredag. Se lekse til fredag. 
Norsk: Hvis du ikke var på skolen på mandag, så må du lese/lytte ferdig resten av romanen “Hva vil folk si” på skolenmin. 
Matte: Vi repeterer det vi har lært så langt i 9.klasse og øver til fagdag. Gi deg selv lekse i “Øv til fagdag”-heftet:___________________ 

Onsdag Naturfag: Prøve på fredag. Se lekse til fredag. 
Matte: Gi deg selv lekse i “Øv til fagdag”-heftet:___________________ 
Norsk: Jobb med forberedelsene til litterær samtale om “Hva vil folk si”. Sjekk teams. 
Spansk: Øv godt til halvårsprøve i spansk som er onsdag 7. des!! (denne uka). Se i leselista og sjekk i boka at du har forstått alt. 

Torsdag KRØ: Innegym. Basistrening og utholdenhet. Ta med skiftetøy. 

Naturfag: Prøve på fredag. Se lekse til fredag. 

Matematikk: Gi deg selv lekse i “Øv til fagdag”- heftet:___________________ 

Musikk: Alle oppgavene til “Bohemian Rhapsody” skal være levert på Teams innen fredag. Husk å svare utfyllende på oppgavene.  

Norsk: Jobb med forberedelsene til litterær samtale om “Hva vil folk si”. Sjekk teams. 

Engelsk: Finish tasks 23 and 24 p. 67-68.  

Fredag Safa: Innlevering av safa-oppgave (Safa-Teams. (senest fredag 14:00). Dere har fått 3 timer på skolen (mandag, tirsdag og onsdag). Det 
forventes også at du bør jobbe litt med denne oppgaven hjemme. Oppgaven skal presenteres for lærer tirsdag i uke 50. Så dersom du blir 
tidlig ferdig med oppgaven kan du bruke tiden på skolen i safa timene til å forberede fremføringen. 
Nafa: Prøve i kap 4 “ Cellene – levende fabrikker”. Les godt på s. 33-48.  

Lurt å lese på hva du har svart på oppgavene også. (2.1-2.6 og 2.14-2.35). 

Norsk: Jobb med forberedelsene til litterær samtale om “Hva vil folk si”. Sjekk teams. 

Mandag Matematikk tentamen/fagdag. Du har til klokken 14:00 å bli ferdig. Dersom du blir tidligere ferdig får du noe annet å jobbe med.  

 


