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Veke: 38 

 
 

INFORMASJON: 

Kontaktlærartime: tysdag 1150-1235 (48002961)  

Melding: Visma min skole 

Foreldremøte onsdag 16.09.20 klokka 18.00 på auditoriet 

På grunn av korona-situasjonen ynskjer me at kun ein føresett frå kvar familie møter. 

På onsdag 16.09.20 mellom klokka 1420 og 1500 kan de høyre klassequizen frå HBUS på NRK 

radio 

 

Ordenselev Sander og Celine 

 
TEST/PRØVE 

17.09.20 - prøve i samfunnsfag (befolkning)  

24.09.20 – prøve i naturfag (celler og arv) 

    
PALS 

Halde hender og føter for seg sjølv i garderoben og i friminutt. 

Fokus på arbeidsro og å møte førebudd til undervisning. 

      

 

 

 

TID MÅNDAG  TYSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG   

08.30-

09.15 

Tysk/ARB KRLE KRØ Matte Norsk  

09.15-

10.00 

KRLE 

 

Norsk KRØ Engelsk Norsk  

10.20-

11.15 

Norsk Engelsk Samfunnsfag Samfunnsfag Naturfag GOD HELG ! 

11.50-

12.35 

Matte Arbeidstime Norsk Naturfag Valfag  

12.35-

13.20 

Naturfag Matte Tysk/ARB K&H Valfag  

13.40-

14.25 

Samfunnsfag UV Tysk/ARB K&H Valfag  



ARBEIDSPLAN 

                    

Faglege mål:                 Lekser:              
Matte Likningar og ulikskapar 

Kunne løyse 

førstegradslikningar. Kunne 

løyse andregradslikningar. 

Kunne løyse ulikheiter. Kunne 

løyse likningssett med to 

ukjende, grafisk og algebraisk 

Til torsdag 17.09 – Lekse 6, s.251-252. Gjer oppgåve 1-9, dei som vil 

ha meir utfordring kan gjere oppgåve 4-13.  

Norsk 

 

Språkrøre: 
-kunne greie ut om nokre 

kjenneteikn ved hovudgrupper 

av norske talemål og greie ut 

om språkleg variasjon i Noreg i 

dag 

Sjå episode 2 av “Dialektriket” på NRK innan fredag: 
 

https://tv.nrk.no/serie/dialektriket/sesong/1/episode/2/avspiller 
 

Engelsk New Chapter: 

“It’s a mystery to me” 

-Words connected with 

mysterious situations 

-how to express that you don’t 

know or are unsure about 

something 

-The Tower of London 

ForThursday 

Write a short letter to Mystic Matt in a magazine for young people 

about something mysterious that has happened to you or somebody 

you know. (If you haven’t experienced a mystery, make up one for 

this text 😊) 

Samfunns

fag 

Lokalisere og dokumentere 

geografiske hovudtrekk i verda 

og ulike land.  
Undersøkje korleis menneske 

gjer seg nytte av 

naturgrunnlaget og andre 

ressursar.  
Samanlikne demografi i ulike 

land.  
Kartlegge variasjon i levekår i 

ulike delar av verda.  

Vekelekse: 
Øve til prøven i “Befolkning” som er på torsdag. Lurt å svare/sjå på 

repetisjonsspørsmåla som ligg på Teams.  

KRLE 

 

Humanisme og religionskritikk 

-utforske og presentere sentrale 

trekk ved humanismen 

-samanlikne og vurdere kritisk 

ulike kjelder til kunnskap om 

humanismen 

-utforske andre sitt perspektiv 

og handtere usemje 

-bruke og drøfte fagomgrep om 

religionar og livssyn 

Til tysdag: Gjer spørsmål 1, 3, 5 og 6 s. 278 i boka/heftet 

Naturfag 

 

 

Forklare kva arv og miljø har å 

seie for eigenskapane til ein 

organisme. Beskrive korleis 

DNA-molekylet er bygd opp, og 

kva den genetiske koden er. 

Beskrive vanleg celledeling og 

reduksjonsdeling  

Til fredag 18.09 – gjer fokusspørsmål 1, 2, 3, 4, 5 og 6 s.34 

Tysk Lektion 1: Frei sein 
-kunne fortelje om eigen 

ferie 
-kunne snakke om sport 
-kunne fortelje om eiga fritid 
-kunne gi att ei historie 
  

Mittwoch: De får timane onsdag til å gjere ferdig presentasjonane om 

sport. Dersom de ikkje blir ferdig på skulen, må dette gjerast ferdig 

heime. Det blir framføring 23. September 

 

Dersom de var vekke førre gang brukar de timane til å lage 

presentasjonen! 

 

https://tv.nrk.no/serie/dialektriket/sesong/1/episode/2/avspiller

