
Uke 15-16 

Miljøvakter 

 Uke  A B C 

15  Kristoffer og Thilie  Simone & Jonathan Jacob & Fredrik 

16 Linnea og Madeleine Julie & Ronja Philip & Nils Martin 

  

NAVN:____________________                                                                                      

  

Beskjeder                                                       

  

  

UKE 15 

MANDAG 

  

TIRSDAG 

  

ONSDAG 

  

TORSDAG 

  

FREDAG 

9B Kartleggeren i 
norsk 
9C-Kartleggeren norsk 

  9A Verbprøve 
engelsk 
9C Kartleggeren 
i engelsk 

9C Verbtest 
engelsk 

  

  

UKE 16 

MANDAG 

  

TIRSDAG 

  

ONSDAG 

  

TORSDAG 

  

FREDAG 

pl. dag   9A Verbprøve 
engelsk 

Dobbel 

skoledag! 

9C Verbtest 
engelsk 

  

  

9B Prøve 
Hinduismen  

9B: Innlevering 
av 
forsøksrapport i 
Teams (naturfag) 

  
  

Fag     

Norsk Tema: Urfolks kultur, rettigheter og 

språk 

  

Tema: Urfolks kultur, rettigheter og 

språk 

Lekse: Jobb med 
sammenlikningsoppgaven 



Matte Tema: Formlikhet & Pythagoras 

Lekse i Campus 
Tema: Formlikhet & Pythagoras 

Lekse i Campus 

Engelsk Jobb med den digitale tidslinjen, 

skal leveres fredag denne uka.  

Verbprøve: bleed -catch 

Jobb med engelsk teksten din 

Verbprøve: choose- dream 

Samf.fag Alle begrepene skal være på plass i 

OneNote. Vi begynner på 

sammenlikningsoppgaven  

Jobb med 

sammenlikningsoppgaven din 

Naturfag 

  

Egenskapene til stoffer 

Lekse: Gjør tildelt oppgave i 

skolestudio - "Egenskapene til 

stoffer" 

Kjemiske reaksjoner 

Lekse: Gjør tildelt oppgave i 

skolestudio - 

"Grunnstoffer og kjemiske 
forbindelser" 
 + rapportinnlevering 

KRLE Tema: Hinduismen Tema: Hinduismen 

9BogC: Prøve Hinduismen 

Tysk  Bli ferdig med oppgavene fra 

timen. Øv på å bøye verbene 

"können" og "wollen". Online øvelser 

- link legges ut på teams. Ta 

skjermbildet av ferdige 

oppgavene.  

 Bli ferdig med oppgavene fra 

timen.  

Lekse legges ut på teams. 

Spansk Les og lytt til teksten "Un día en la 

vida de Federico" på side 56 i 

Gente 9 (Unibok) Skriv ned fem av 

rutinene Federico har hver dag og 

sammenlign det med dine egne. 

Se oppgave 4 på s. 57. Husk å 

skrive i OneNote. 

Les og lytt til teksten "Tengo que 

ayudar en casa" Øv på nye ord i 

Quizlet og vær klar til Quizlet live på 

onsdag.  Skriv ned fire ting du må 

gjøre eller hjelpe med hjemme. 

Skriv i OneNote! 

Engelsk 

fordypning 

    

KRØ A: Inne (styrke/kondisjon) 

B: Ute (lek ute) 

C: Inne (Volleyball) 

A: Inne (styrke/kondisjon) 

B: Ute (lek ute) 

C: Inne (Volleyball) 

Musikk 9A: Komponering. Skal være ferdig i 

løpet av uke 17 og 18.  

9C: Husk oppspill i uke 17+18 - Vi 

starter med de som ikke spilte før jul 

9A: Komponering. Skal være ferdig 

i løpet av uke 17 og 18.  

9C: Husk oppspill i uke 17+18 - Vi 

starter med de som ikke spilte før jul 

Mat og helse Praktisk: Pizza 

Teori: Jobb videre med /velg deg et 
matvareprodukt, bli kjent med det 
å lag en reklame for produktet. - 
Skal  leveres  inn, eller vises frem i 
klassen.  Innlevering avtales med 
faglærer.  

Praktisk: Pizza 

Teori: Jobb videre med /velg deg et 
matvareprodukt, bli kjent med det 
å lag en reklame for produktet. - 
Skal  leveres  inn, eller vises frem i 
klassen.  Innlevering avtales med 
faglærer. 

Valgfag  Friluftsliv: Avspasering  Ikke valgfag pga. planleggingsda 



 


