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sendes melding hver dag. 

 

 
Informasjon 

 
 

 

 

 

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  Engelsk 

Short story: “Thank you 

Ma’am” p. 109. Task 21. 

Samfunnsfag  Mellom-

krigstiden. 

Språk/arbeidslivsfag 

EF: Presentation 

Naturfag Hormonene 

regulerer kroppens tilstand 
Mat og helse 

Teoriøkt 

2  Norsk 

Nynorsk - substantiv 

Naturfag Hormonene 

regulerer kroppens tilstand 

Kroppsøving 
Volleyball 

You-messa i Lofothallen 

3  Samfunnsfag  Mellom-

krigstiden. 

UTV 
Forberedelse til YOU-messa 

Norsk 

Nynorsk 

4  Matematikk Volum Matematikk Volum KRLE 

Ritualer ved livets slutt 

Engelsk 
Write your own film 

review 5  Musikk 

 

Norsk 

Nynorsk 

Valgfag 

Fysak: beskjed tirsdag 

 6  KRLE 

Ritualer ved livets slutt 

Matematikk Åpne 

oppgaver om volum 

Matte 

7      
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Lekse til: 

Tirsdag Safa: Les s. 115-120, noter ned stikkord mens du leser. Når du er ferdig å lese teksten. Se over stikkord: Skriv 10 faktasetninger vha 
stikkordene. Gjør spørsmål 1-10 s. 120.   
Engelsk: Ukeslekse: Før torsdag må du ha sett en selvvalgt film eller serie som du skal skrive din egen “review” om.  
Matte: Jobb med læringstien “Volum av prisme”, skal være helt ferdig til torsdag. 

Onsdag Matte: Fortsett med læringsstien 
Naturfag: Powerpointen skal være ferdig til torsdag, se lekse torsdag 

Torsdag KRØ:  Husk tøy ( kan være lurt med en langermet genser da økta er med volleyball).  

Safa: Dersom du ikkje ble ferdig på skolen tirsdag med disse oppgavene Les s. 121-123, Spm: 11-16 s. 123 og. Les s.124- 126  Spm 17-23 s.126 

Engelsk: Husk leksa som står på tirsdag! 

Matte: Læringstien “Volum av prisme”, skal være helt ferdig. (To skoletimer + lekse hjemme) 

 

Naturfag: Powerpointen skal være gjort ferdig. ( Fra 2.time tirsdag: Lag en powerpoint om ett av de 5 overskriftene: Adrenalin, Blodsukker, 

Diabetes, Kjønnshormonene, menstruasjonssyklus s. 78-83 i Nova 9.  PP skal inneholde: emne du har valgt, bilder som passer til hvert av 

powerpointslidene dine + stikkord/faktasetninger, bruk gjerne Internett til å finne «Jøss»-fakta om emnet eller statistikk. 

Fredag Norsk: Gjer leseleksa på teams.  
 

Mandag  

 

 


