
 

 
Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 
Elverum ungdomsskole 

Uke: 35  
Klasse: 10a 
Navn:______________ 

 
 

 
 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
35      
36 Vaksinasjon     
37      
38  Overnattingstur KRØ Overnattingstur KRØ   
39      
40      
41 Høstferie 
42      

 
Viktige beskjeder: 
 Uke 35 = Hjemmeskole. Dvs at all  undervisning foregår via Teams. Dere vil  få beskjed fra de ulike faglærerne om hva dere 

skal jobbe med/gjøre i  de ulike øktene.   
 NB! Dere skal være klare ti l  opprop kl. 09.00 hver dag. Hvis dere ikke gir lyd fra dere, sender vi melding ti l  foresatte.  
 Vi forventer at alle bidrar positivt inn i  en digital uke. Det sti l les krav ti l  at dere gjør det arbeidet som legges opp ti l  og bidrar 

i  evt. gruppearbeid og diskusjoner.  
 Få dere frisk luft også  Vi har lagt opp ti l  gode pauser midt på dagen, men det er smart å ta seg noen turer ut ellers også.  

 

HJEMMESKOLE: PLAN FOR UKA 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Opprop på Teams kl 
0900 
 
0900-1100 
Norsk 
 

Opprop på Teams kl 
0900 
0900-1000 
Samfunnsfag 

Opprop på Teams kl 
0900 
0900-1000 
Norsk 

Opprop på Teams kl 
0900 
 
0900-1100 
Krø 

Opprop på Teams kl 
0900 
 
 
0900-1100 
K&H 

 
1000-1100 
Naturfag 
 

 
1000-1100 
Engelsk 

1100-1150: PAUSE 
Spis og drikk + Få deg 
l itt frisk luft  
Ta deg en kort gå-
/sykkeltur ute 
 

1100-1150: PAUSE 
Spis og drikk + Få deg l itt 
frisk luft  
Ta deg en kort gå-
/sykkeltur ute 
 

1100-1130: PAUSE 
 
Spis og drikk + Trekk inn 
l itt frisk luft  

1100-1150: PAUSE 
Spis og drikk sl ik at du 
blir klar for resten av 
dagen  
 

1100-1130: PAUSE 
 
Spis og drikk + Trekk inn 
l itt frisk luft  

1150-1250 
Engelsk 
 

1150-1250 
Matematikk 

1130-1230 
Samfunnsfag 

1150-1250 
Språk 

1130-1230 
Matematikk 
 

1255-1355 
Naturfag 
 

1255-1355 
Norsk 

1235-1335 
KRLE 

1255-1325 
UDV 

1235-1335 
Matematikk 

1325-1500 
Valgfag 
 

1400-1500 
KRLE 
 

1400-1500  
Språk 

  

E-post: Nina.Irene.Rauken@elverum.kommune.no        Tonje.Nilsen@elverum.kommune.no 
Fredrik.Voll@elverum.kommune.no                   Mari.Angeloff.Viste@elverum.kommune.no  

Telefon sentralbord EUS: 62 43 39 60   Telefon teamkontor: 62 43 39 72  

mailto:Nina.Irene.Rauken@elverum.kommune.no
mailto:Tonje.Nilsen@elverum.kommune.no
mailto:Fredrik.Voll@elverum.kommune.no
mailto:Mari.Angeloff.Viste@elverum.kommune.no


 

 
Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 
Elverum ungdomsskole 

Uke: 35  
Klasse: 10a 
Navn:______________ 

 
 
FAG/MÅL Info om skolearbeidet 

Norsk 
 

Vi fortsetter å jobbe med Stortingsvalget 2021, samt litt nynorsksnadder 
underveis  

Engelsk 
 

We’ll continue to work with Getting Along. 

Matematikk 
 

 
 
 

Samfunnsfag 
 

Vi fortsetter å jobbe med stortingsvalget 2021. Denne uka vil fokuset 
være på de politiske partiene. 

Naturfag 
 

 

KRLE 
Egne verdier 
Ansvar 

Vi fortsetter med temaet RETT OG GALT 
Arbeidet dere skal gjøre i timen legges ut under egen inndeling i KRLE 
klassenotatboka som heter «hjemmeskole».  

- Jeg legger ut arbeidssiden når KRLE-timen starter. 
 

SPRÅK  Arbeid i språkfag blir gitt på TEAMS- følg med der når det er språk på 
planen. 
Minner også om at lekser i språkfagene finner dere på Teams.  

KRØ/K&H/VALGFAG Arbeid i disse timene blir gitt beskjed om på teams 

 

 

 

                        

               


