Søndre Land ungdomsskole

Se bytte av fag tirsdag og fredag
(markert med rødt).

UKEPLAN 8C uke: 36
På skolen
Mandag

1.
2.
3.

4.
Tirsdag

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

Onsdag

1.
2.
3.
4.
5.

Norsk: Lesestrategier og
lesetime (ha med bok å lese i)
Kunst & håndverk:
Presentere seg selv digitalt
Fysak: Friskee
Kunst & håndverk:
5 og 6. Naturfag: Skogen
KRLE: Sokrates
Samfunnsfag: demokrati og
valg
Naturfag: Skogen
Fysak: Basket
Spansk: Husk alle bøkene!
Regelrette verb og muntlig.
Tysk: Test spørreord (norsk –
tysk) og regelrette verb i
presens. Husk å ta med alle
tyskbøker til timen!
Forming:
Kjøkken:
Matte: Øve til nasjonal prøve i
regning

Gym/svømming:
Fysak:
Engelsk: Vi prøver oss på
tidligere nasjonal prøve. Litt
muntlig i starten.

Lekser

K&h: Ta med pc

KRLE: Fyll ut oppgavearket om
eksistensielle spørsmål.
Naturfag: Gjør oppgaveark til
kompendium.
Spansk:Pugg hablar(å snakke)
i alle personer.
Tysk: Lære spørreord. Oppg.1,2
og 3 s.9 -10 i arb.boka. Kunne
bøye regelrette verb i presens.

Gym: ta med klær til utegym og
til og dusje. ALLE SKAL
DUSJE!
Engelsk m/Siv-Birthe: Til i dag:
Gjør oppgave 23 a og b s.19.

Engelsk m/K: Les s12 og øv på uttale.

Engelsk m/K: School uniform

6.
Torsdag

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

Fredag

Samfunnsfag: demokrati og
valg
Norsk: Øving til nasjonale
prøver i norsk
KRLE: Sokrates og samtalen
Fysak: Scrabble
Matte: Nasjonal prøve i
regning

Utdanningsvalg:

1 og 2. Gym: egenstyrt intervall ute

3.

Engelsk:Verbs
Engelsk m/K: Øving til nasjonal
prøve

4.
5.
6.

Klassens time:
Norsk: biblioteksbesøk
Samfunnsfag: Valg
Basis: Leksetime

Gym: planlegg din egen
intervalløkt til timen. Ta med
klær til utegym og til og dusje.
ALLE SKAL DUSJE!
Engelsk m/Siv-Birthe:Gjør
oppgave 40 s.27.
Engelsk m/K: Les s12, lær orden i

margen og innholdet i teksten.

Trude: 93657847 trudebekkelien.strom@sondre-land.kommune.no
Jostein: 47814134 jostein.bjornsveen@sondre-land.kommune.no

Søndre Land ungdomsskole
FORELDREPOST:
Elevene skal ha nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk i uke 36-38. Neste uke skal vi se
litt på eksempeloppgaver sammen med elevene slik at de blir kjent med hvilke oppgavetyper
som kan komme på prøvene. Husk å levere svarslipp til foreldremøtet i løpet av uka.
Foreldremøtet blir tirsdag 10. september kl. 18:00 til 20:00.

Trude: 93657847 trudebekkelien.strom@sondre-land.kommune.no
Jostein: 47814134 jostein.bjornsveen@sondre-land.kommune.no

