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 Mandag 25.mai Tirsdag 26.mai Onsdag 27.mai Torsdag 28.mai Fredag 29.mai 

09:00-
10:45 

Norsk Matematikk Matematikk Norsk Norsk 

10:45-
11:15 

Pause og spising  Pause og spising Pause og spising Pause og spising  Pause og spising  

11:15-
12:45 

Matematikk Engelsk Matematikk Samfunnsfag Naturfag 

13:15-
14:15 

K&H 
Fjernundervisning 
Ukens kunstner 

Kroppsøving 
Fjernundervisning 

K&H 
Fjernundervisning 
innlevering 

Kroppsøving 
Fjernundervisning 

GOD HELG        

Viktig informasjon: 
- Alle elever må ta med seg pennal med riktig utstyr.  
- Alle elever må ta med klær til å være ute halve dagen og nok mat og drikke.  
- Det er lurt at elevene har med solkrem i sekken da vi er mye ute.  
 

K&H: Hver uke frem til sommeren vil vi ha noe som heter ukens kunstner. Hver uke vil dere få en presentasjon av en kjent kunstner med 
oppgaver til. Mandag skal dere sette dere inn i hvem kunstneren er, mens onsdagen skal dere gjøre den praktiske oppgaven og levere 
denne. Oppgave og innleveringsmappe finner dere i ITS.  
Ukens kunstner: Andy Warhol 
 

Mål for uken: 
Matte: Jeg kan hente ut den viktigste informasjon fra tekstoppgaver og bruke hensiktsmessige strategier. 
Norsk: Jeg kan finne informasjon om et tema ved å lese og tolke et intervju. 
KRLE: Jeg kan fortelle om hvilke seremonier de bruker i Human- Etisk Forbund.   
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Engelsk: Jeg kan bruke prefikser og suffikser (kalles også for- og etterstavelser) 
Naturfag: Jeg kan forklare forskjellen mellom østrogen og testosteron. 
K&H: Jeg vet hvem Andy Warhol er, og kan bruke hans kunst som inspirasjon for eget arbeid. 

Ukens lekser: 
KRLE: Velg deg en seremoni fra Human-etisk forbund og skriv hvorfor og hvordan den gjennomføres.  
Norsk: Gå inn på ITS for å se ukens norsklekse. Du skal lese en tekst og svare på spørsmål.  
Naturfag: Gå inn på ITS for å finne lenke og oppgaver til ukens lekse. 
Engelsk: Lær deg de sterke verbene for uke 21 og 22 (liste ligger i ITS). I uke 24 skal du kunne bøyingen av alle verbene på arket.  
Leselekse: Les i minst 20 minutter hver dag.  


