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         Dag 
Fag 

Til tirsdag Til onsdag 
 

Til torsdag Til fredag 
 

Til mandag 
 

MÅL FOR UKA 

Norsk Repeter «ulike typer argumenter» og hvordan vi bruker etos, logos og patos i en argumenterende tekt. Nye kontekst 
basisboka s. 134-143. Se også på  kopier dere fikk frå «Fabel 9» - om å diskutere med seg sjelv.  
 Skriveøkt i tema «argumenterende tekst» på fredag i 1. og 2. time.  

 Lesing med fokus på 
formål, innhold, 
sjangertrekk og 
virkemidler 

Matte  Gjør ferdig statistikk-
innleveringen. Denne får dere 
karakter på. Levers i 
Classroom.  

 Les s. 84. Skriv ned i 
arbeidsboka de hva 
«sannsynlighet» og «utfall» er. 
Tenk gjennom «snakke matte 
oppgavene».  

 Forklare hva som 
menes med 
sannsynlighet, utfall og 
hendelse.  

Engelsk On Monday, the lesson will 
end at 1.40 PM, to make 
up for the lost lunch break 
last Thursday. 

 Write down 3 characteristics of 
fantasy that you have found in 
your book so far (check Stages 
pp 65-66 to review the 
characteristics.) 

Before Monday, read chapters 
5-10 in “Narnia” or “The 
Hobbit” and fill in the form on 
Classroom.  

 Read and describe 
important characters. 
Be able to find 
characteristics of 
fantasy in your book. 

Samfunn       

Naturfag    Gjøre deg ferdig med 
forsøksrapporten. Frist kl.15 i 
dag.  

 Kunne analysere og 
drøfte resultatene av 
et forsøk. 

Musikk      Øve til julekonserten i 
grupper. Kjennetegn 
på måloppnåelse blir 
lagt ut på Classroom. 

Spansk  Gjør oppgaven som du finner i 
Classroom. 

 Gjør oppgaven som du finner i 
Classroom. 

 Kunne lage en meny på 
spansk 

Eng. ford.      Kunne få med seg, og 
reflektere rundt, 
handlingen i en 
engelskspråklig film. 

                 
 
  

Bibelvers: «Du skal ære din far og din mor, så dine dager kan 

bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.» 
2.Mos.20:12  

 Ordenselev denne uka: 
Vanessa og Ole Magnus 



 
 
 
 
 
 

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE: 
 

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER: 
(NB: endringer kan komme) 

Vennlig hilsen Carine Ljones 
e-post: carine.ljones@skg.as 

Informasjon til hjemmet: 

 

Denne uke tar jeg elevsamtale med elevene. Eget skriv om utviklingssamtaler kommer.  

 

 

 

 

 

 

 


