Søndre Land ungdomsskole

Respekt, inkludering og
ærlighet!

UKEPLAN 8A uke: 37
På skolen
Mandag

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Tirsdag

Onsdag

Samf; Arbeide videre med partiet du har
fått tildelt.
Klassens time
Samf; Ferdigstille veggplakat og forberede
presentasjon
KRØ; Vi er ute. Stolpejakt.

Ta med pc

KRØ; Husk Gymtøy!
Husk klær til passende vær og en
god innstilling til å få gjort
oppgavene i skogen

Nat; Skogdag. Vi bruker de tre første

3.

Norsk; Går bort til skogdagen.
FYSAK: Basket
Tysk;
Spansk;
ALF;
Matte; Regning med negative tall

Spansk: Gloser for uke 36. Du skal
kunne presentere deg på spansk.
Tysk: Duo Lingo! Oppg.5 s.11 i
arb.boka. Bruk tekst 1A til hjelp!

Samf; Presentasjon av veggplakat
FYSAK: Tur nord
Engelsk; Øving til nasjonal prøve.
Engelsk m/K: School uniform,
oppgaver
Utd.valg;
Norsk; Nasjonal prøve i lesing.

Samf: Forbered deg til
presentasjonen din
Engelsk m/K: Lær hva de ulike
skolefagene heter på engelsk. Se
s11.

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

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

timene oppi skogen. Husk klær til passende
vær. Jeg har gjort avtale med noen som kan
møte direkte, dere andre møter i klasserommet
kl 9, så går vi sammen opp. Er det noen
spørsmål er tlf mitt: 95 03 79 34. Stine

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

Matte: Se periodeplanen din.

Norsk; Møt opp på klasserommet i
god tid og finn frem pc så du er klar.

KRØ/FYSAK; Vi er ute. Styrke- og
utholdenhetstrening
Matte; Regning med negative tall
Nat; Vi gjennomgår hvordan dere skriver
en rapport.

Fredag

Lekser

1.
2.

4.
5.

Torsdag

K &H; gjøre ferdig digital presentasjon +

KRØ; Husk Gymtøy!
Matte: Se periodeplanen din
Ta med notatene fra skogdagen.

FRIIDRETTSDAG FOR 8. TRINN

•
•
•

Oppmøte på stadion senest 09.15.
Ta med godt med mat og drikke og klær til aktivitet
Vi øver på lengde, høyde, kule, liten ball og 60m

Anette (48109604/anette.hageviermyr@sondre-land.kommune.no )
Daniel (95886617/daniel.raudi-saetren @sondre-land.kommune.no)

Søndre Land ungdomsskole
FORELDREPOST:
Minner om foreldremøte tirsdag kveld klokken 18.00. Siste frist for å levere lapp om en
kommer på foreldremøtet er mandag. Vi gleder oss til å treffe dere.
Elevene fikk i forrige uke tilbud om å tegne en kontrakt om å holde seg røyk- og snusfri dette
skoleåret. Dette skjer i regi av undervisningsprogrammet FRI. De som melder seg på vil få
mulighet til å vinne en premie på slutten av skoleåret. Det er helt frivillig å delta. De som
ønsker å lese mer om FRI kan gå inn på www.fristedet.no. For de som ønsker å være med, så
signerer vi digitale kontrakter på mandag.

Anette (48109604/anette.hageviermyr@sondre-land.kommune.no )
Daniel (95886617/daniel.raudi-saetren @sondre-land.kommune.no)

