
 

 

 Mandag 01.juni Tirsdag 2.juni Onsdag 3.juni  Torsdag 4.juni Fredag 5.juni 

09:00-10:45 Andre pinsedag 
 
 FRI 

Matematikk KRLE Norsk Norsk 

10:45-11:15 Pause og spising Pause og spising Pause og spising  Pause og spising  

11:15-12:45 Matematikk Engelsk Samfunnsfag Naturfag 

13:15-14:15  Kroppsøving 
Fjernundervisning 
 
BALLSPILL: VELG EN 
BALLSPORT SOM DU 
UTFØRER I MINST 45 MIN. 
DU KAN HA 
EGENTRENING, ELLER 
SPILLE MED ANDRE. 

K&H 
Fjernundervisning 
Innlevering 
 

Kroppsøving 
Fjernundervisning 
 
SIRKELTRENING X3: 2 MIN 
PÅ HVER POST: 
PUSHUPS, SITUPS, 
SPENSTHOPP, 90 
GRADER PLANKE, HOPPE 
TAU 

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. (Vi har overgangsprøver) 
Norsk: Jeg kan finne informasjon om et tema ved å lese og tolke en tekst.  
KRLE: Jeg kan fortelle hva FN gjør for menneskerettighetene.    
Engelsk: Jeg kan bøye alle de sterke verbene vi har øvd på de siste månedene. 
Naturfag: Jeg kan forklare hvorfor vi svetter, og hvilken funksjon svetten har. 
K&H: Jeg vet hvem Andy Warhol er, og kan bruke hans kunst som inspirasjon for eget arbeid. 



 

 

 

 

Ukens lekser: 
Norsk: Les om hvorfor vi feirer pinse: https://www.nettavisen.no/livsstil/hvorfor-feirer-vi-pinse/3423694319.html Skriv et kort referat om 
hvorfor vi feirer pinse og hva som skjedde i pinsen.  
Matte: Gjør arket som ligger på ITS, skriv svarene og utregning i skriveboken din. Du skal i tillegg gjøre minst 20 minutter på Multi Smart 
Øving.  
Engelsk: Lær deg de sterke verbene for uke 23 og 24. Du skal nå kunne bøye alle de sterke verbene på arket i ITS. Neste uke kommer den 
store verbprøven. Test deg selv innimellom, slik at du vet at du selv har kontroll. Alle verbene må skrives helt riktig. 
Leselekse: Les i minst 20 minutter hver dag.  

https://www.nettavisen.no/livsstil/hvorfor-feirer-vi-pinse/3423694319.html

