Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10A, uke 12 (16.-20.03.2020)
Kjære elever i 10A! Her kommer deres første plan for hjemmeundervisning. Dette er en
spesiell situasjon for oss alle. Vi er helt sikre på at dere kommer til å takle denne perioden på
en god måte. Den vil kreve mye av dere med tanke på ansvar for egen læring. Les planene
godt, noter ned frister som må overholdes, ta kontakt med medelever og lærere, vær
nysgjerrig og ta godt vare på dere selv! Frode Kleven sitt samtaletilbud løper som normalt.
Ta kontakt med han hvis det er noe du lurer på. Og ikke minst, ta kontakt med oss! Vi skal
gjøre vårt beste for å være her for dere! Kenneth vil pga. små barn og stengt barnehage
være best tilgjengelig mellom 16.00-21.00 hvor han har en avtale om kontortid på
SLUS(inntil videre). Svein er tilgjengelig primært i skoletida hele uka, altså fra kl. 09.00 og
14.30. Bruk gjerne meldinger/Messenger om dere lurer på noe

Samfunnsfag

Naturfag

Matematikk

Musikk

Dere skal jobbe videre med konflikt-oppgaven deres. Dere skal levere et førsteutkast til
meg innen onsdag 18/3 kl. 15.00, i egen mappe på it`s learning. (Kan leveres før, men gi
meg beskjed) Husk at dette ikke skal være et ferdig produkt. Jeg vil kun se hvor langt dere
er i prosessen, samtidig som jeg ønsker muligheten til å gi dere tilbakemeldinger. Har
dere spørsmål eller noe konkret dere ønsker tilbakemeldinger på? Skriv det ned i
dokumentet. Jeg leser gjennom oppgaven deres, og gir dere tilbakemeldinger enten
skriftlig eller muntlig ila.fredag. Husk at jeg er tilgjengelig for veiledning hver dag mellom
09.00-16.00 (Veldig fleksibelt!) Bruk messengergruppa hvis du har spørsmål som du
tenker kan være interessante for flere.
(Innlevering av ferdig oppgave i uke 13)
Kenneth: 47087672
Naturfag: Individuelloppgave i folkehelse: “Corona”, se Teams klasserom Naturfag 10 A.
Den er også lagt ut på NoteBook.
Oppdater dere der, her vil alt av naturfagoppgaver bli lagt ut.
Her kan dere stille spørsmål og skrive med meg. Jeg svarer flere ganger i løpet av dagen.
Dere kan også ringe meg.
Mette: 97774668
Alle klassene på trinnet gjør det likt. Derfor starter vi med kap 7, statistikk,
kombinatorikk og sannsynlighet på side 283-308 læreboka. Du skal jobbe deg ferdig med
fargevelgeren på din farge innen fredag 27.03.2020. Fargevelgeren finner du under
ressurser på its- learning. Du kan bruke Kikora, Campus og You Tube som hjelpemidler.
Ellers kontakter du faglæreren din, dersom du lurer på noe.
Svein:
48023132
Du skal i denne perioden jobbe med et framlegg om en sjanger innen pop/rock. De fleste
har fått oppgaven og trukket en sjanger. Oppgaven og det du trenger av videre
opplysninger om oppgaven og tidsplan ligger på One Drive klassenotatblokk SLU 20

Musikk.

KRLE

Har du spørsmål eller trenger veiledning kan jeg treffes telefon/SMS 936 66 638 tirsdag
og onsdag i skoletiden eller på epost: JanTore.Dreier@sondre-land.kommune.no eller
jan.tore@dreier.no
Jan Tore: 93666638
Dere skal jobbe videre med valg og verdier-oppgaven deres. Har dere spørsmål eller noe
konkret dere ønsker tilbakemeldinger på? Husk at jeg er tilgjengelig for veiledning og
svarer når jeg kan. Bruk messengergruppa hvis du har spørsmål som du tenker kan være
interessante for flere.
(Innlevering av ferdig oppgave mandag uke 14)

Søndre Land ungdomsskole
Kenneth: 47087672

Norsk
Engelsk

ALF

Nyromantikken: Les s. 58-60 i 10A-boka. Skriv tre fakta om nyromantikken. Bruk boka og
andre kilder for å svare på følgende spm om Knut Hamsun: a) Hvem var Knut Hamsun? B)
Hvilken rolle spilte naturen i hans dikt og tekster? C) skriv 5 fakta om Knut Hamsun.
Dere får tilbake teksten om global warming i løpet av helgen. Se igjennom den og forsøk å
forstå feilene som jeg har rettet. Skriv et kort refleksjonsnotat på engelsk hvor du forsøker
å si noe om hvordan du er til å skrive eneglsk og hva du ønsker å bli bedre på. Legg notatet
inn i onenote slik at jeg kan lese det. Frist, fredag 20.03 kl. 14.30. Dere kan kontakte meg på
messenger eller tlf: 99124346
Restaurant og matfag: Du får nå i oppgave å være hygiene- og hyggekonsulent. Du skal
løse viktige oppgaver i hjemmet. Les mer i dette dokumentet: https://sondrelandmy.sharepoint.com/:w:/g/personal/anettehage_viermyr_sondre-land_kommune_no/EdHXBlMuU1BkOtXn19x5hMB2mTGs-qbfEVljqXgZPzSTA?e=zBM5uU
BYGG & ANLEGG(Svein): Du skal lage en PowerPoint om “Brakka” så langt, der du skal
sette opp et budsjett. Hvor mye har Brakka kostet oss så langt? Du skal legge inn minst 2
bilder. Bilder finner du på ALF 2020 på its learning. Priser på materialer, skruer, spiker,
maling og lakk finner du på XL-bygg sine sider. Vær kreativ!

VALGFAG

Gym

Lever besvarelsen din på Its learning senest torsdag den 26.03.2020 klokka 14.30
TGK: I løpet av de to følgende ukene skal du lære deg Myndighetspyramiden. Gå inn på
TryggTrafikk og finn materiale som gir deg kunnskap om emnet. Uten om dette får du i
oppgave; Hver gang du sitter i bil/er pasasjer så skal du observere hva som skjer inne i
bilen og utenfor. Vær en aktiv og engasjert trafikant! Diskuter og still gjerne spørsmål til
sjåføren da det gjelder handlinger og avgørelser som blir tatt på turen.
Husk; vær skjerpet og spørrende!
Lykke til!
Det stilles krav om at du er fysisk aktiv litt hver dag. Går en tur med bikkja, rydder på
rommet/i huset, jobber i hagen, lager mat til dem som er på jobb. Be om oppgaver som
passer for deg i samarbeid med dem hjemme. «Det er ikkje så verst å jogga. Alt er betre

enn fotball. Som eg ikkje kan fordra. Når ein joggar, treng ein ikkje konsentrera seg
om noko. Berre la tankane flyta gjennom hovudet i ein jamn straum. Kjenna etter
korleis hjarta arbeider med å pumpa blodet rundt i kroppen. Høyre på fuglane sin
nyskrivne symfoni av samtidsmusikk»(Kunsten å inhalere, Ingelin Røssland)
Ta deg en joggetur på minimum 30 minutter. La tankene flyte rundt i hodet ditt,
kjenn hvordan hjertet pumper blodet rundt i kroppen og bruk fuglesangen som
bakgrunnsmusikk! (Har du karantene må du ta de forholdsreglene du har)

Spansk

Tysk

Denne uka skal du lese over dialogen dere jobbet med torsdag. Du skal øve flyt, slik at du
behersker flyt, god uttale og kommunikasjon. Øv gjerne sammen med noen andre
via.Teems eller Facetime, hvis det passer.

