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TID MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30
-
09.15

Tysk/arb.fag Norsk Matematikk K & H KRØ

09.15
-
10.00

Naturfag Norsk Matematikk K & H Matte

10.20
-
11.15

Naturfag Samfunnsfag Norsk Engelsk Naturfag

11.50
-
12.35

Matte KRLE KRLE Engelsk Valfag

12.35
-
13.20

Norsk Engelsk Tysk/arb.fag Samfunnsfag Valfag

13.40
-
14.25

KRØ Klassens time Tysk/arb.fag Samfunnsfag Valfag

INFORMASJON:

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 

Ordenselev Bård Inge & Stian



PRØVAR:

Samfunnsfag: Torsdag 17.09 i kapittelet “Befolkning”
Framføring i tysk onsdag 23. september

PALS
Fokus på å møte presis og førebudd til undervisning. ( Lekser skal vere gjort, 
bøker og utstyr skal ligge klart FØR de tek friminutt og når det ringer inn går 
de direkte til time.)

     
ARBEIDSPLAN

                      

    Faglege mål:               Lekser:             
Matte Me repeterer algebra 

og likningar med ein 
ukjend. 
Store og små tal 
 Rekne med store tal, 
skrive store og små 
tal ved hjelp av 
prefiksar, skrive store
og små tal på 
standardform, rekne 
med tal på 
standardform

 Til  fredag 04.09 - Lekse 1, s.246, 245.
 Gjer oppgåve 1-9 (om du vil ha meir utfordring gjer du oppgåve 4-13). 
 
Dette er repetisjonsoppgåver der du må dra fram litt gamal kunnskap

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 3 av “Dialektriket” på NRK innan fredag:

https://tv.nrk.no/serie/dialektriket/sesong/1/episode/3/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

For Thursday: 

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 😊)

 

https://tv.nrk.no/serie/dialektriket/sesong/1/episode/3/avspiller


Samfunnsfag Forklare og drøfte 
variasjonar i levekår i 
ulike delar av verda og 
samanlikne og vurdere 
dei store skilnadane 
mellom fattig og rik. 
Forklare korleis 
menneska utnyttar 
naturgrunnlaget, andre 
ressursar og teknologi 
ulike stader i verda.

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

KRLE Humanisme og 
religionskritikk
-utforske og 
presentere sentrale 
trekk ved 
humanismen
-samanlikne og 
vurdere kritisk 
ulike kjelder tl 
kunnskap om 
humanismen
-utforske andre sitt 
perspektiv og 
handtere usemje
-bruke og drøfte 
fagomgrep om 
religionar og 
livssyn

Til tysdag: Les s. 276 –278 i boka/heftet

Naturfag Celler og arv 
Kunne fortelje kva 
som kjenneteiknar 
levande organismar, 
og skildre plante- og 
dyreceller. Forklare 
korleis fotosyntese 
og celleanding går 
føre seg

Til fredag 04.09 - Sjå denne videoen på youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=UAsSS_vk740 
Teikn og forklar oppbygginga til ei plantecelle og ei dyrecelle i 
arbeidsboka di.

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 deler av 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!
 

Arbeidslivsfag

Trafikk

Kunst & 
Handverk

Bli betre kjend med
eigenskapane i rått 
tre: Me lagar botn 

https://www.youtube.com/watch?v=UAsSS_vk740


til krympeboksen 
og får den klar til 
tørking.

Innsats for 
andre
Friluftsliv


