Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 8B uke 23

På skolen:
Mandag

Tirsdag

1.
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3.
4.
5.
6.
1.
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3.
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6.

Onsdag

Torsdag

1.
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6.
1.
2.
3.
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5.
6.

Fredag

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eng: Ta med perm, skrivebok og ordbok.
Eng.gr.
Gym/Svøm: Løpetest, fotball, volleyball
Fysak: Gym
No:
Ma: Regneark og føring av oppgaver
I starten av neste skoleår, skal 9. trinn på den
tradisjonelle overnattingsturen på Veståsen.
Dette er en fottur med full oppakning i sekken,
med påfølgende overnatting under åpne himmel.
Turen i dag, er en del av forberedelsene til
Vestås-turen. Det er derfor viktig at du har en
god sekk, og at du fyller sekken slik at den får en
vekt som likner på den du skal bære over
Veståsen (10 kg +- 10%)
Basis:
Krle: PRØVE
No:
Fysak: Samling valgfag
No:
Sa: Verdensdelene. Gruppearbeid.
Sa: Gruppearbeid. Verdensdelene.
Na:
Fysak: Tur nord
Eng: Ta med perm, skrivebok og ordbok.
Eng gr:
Ma: Regneark og føring av oppgaver
Aktivitetsdag langs Fallselva og ved skrankefoss.
Vi skal ha en vandring langs Fallselva, der Bjørn
Edvardsen skal guide oss gjennom kulturstien. På
Skrankefoss legges det opp til ulike aktiviteter
som kanopadling og grilling.

Lekser:
Eng: Ta med underskrift på terminprøve!
Eng gr:
Gym/Svøm: Utetøy og dusjesaker!
No:
Ma:

TUR
Vi trener til Veståsen -tur til høsten
Husk: god sekk, gode sko, kle deg
etter vær og værmelding. Husk
rikelig med mat og drikke!
Basis:
Krle: Forbered deg til prøve.
No:
Sa: Tenk på hvordan du kan bidra best
mulig et gruppearbeid.

Sa: Hvordan vurderer du ditt bidrag i
gruppearbeidet.
Na:

Eng: Muntlig oppgave fra mandag!
Eng gr:
Ma:

TUR
Fallselva/Skrankefoss
Husk: gode sko, kle deg etter vær og
værmelding. Husk rikelig med mat
og drikke! Ta med grillmat, dersom
du vil grille.

Foreldrepost:
Nok en uke som er litt utenom det vanlige! Denne uka øver vi til turen til Veståsen, som vi skal gjennomføre i
starten av neste skoleår. Da skal vi gå langs åsen med full oppakning, så det er viktig at elevene har gode sekker
og er utstyrt for overnattingstur. Start gjerne allerede nå med å finne tak i nødvendig utstyr. Husk at mye kan
lånes hos slekt, venner eller naboer! Ellers er det mye bra brukt utstyr å få tak i. På prøveturen på tirsdag er det
viktig at elevene har tung sekk, for å kjenne litt på hvordan det er å gå med denne. Fyll gjerne sekken med
vannflasker eller lignende sånn at det går an å lette litt på vekten, dersom det blir alt for tungt for noen. Fredag er
det utedag / aktivitetsdag på Skrankefoss og langs Fallselva. Der vil det være mulig å grille. De som ønsker det,
tar med grillmat. Kle dere etter vær og værmelding og vær forberedt på å være ute!

Elin
(97 12 70 08 / Elin.Dunker@sondre-land.kommune.no)
Nils Ove (97 66 68 37/ NilsOve.Kvitvaer@sondre-land.kommune.no)

