Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10B, uke 12 (16.-20.03.2020)
Kjære elever i 10B
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!
Lykke til!

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. Sett av litt tid til oppgaven gjennom hele uka, så slipper du
skippertak!
(Innlevering av ferdig oppgave i uke 13)
Tlf Mari: 99582793, mail: MariB.Sorhagen@sondre-land.kommune.no
Individuell oppgave om Corona-viruset. Oppgaven er lagt ut på itslearning og i
klassenotatboka (10B naturfag)
. Innleveringsfrist: Fredag 20.03.2020 kl.15 (på
itslearning)
Ta kontakt dersom du lurer på noe.
Tlf Bente: 41261917
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, du bør være ca halvferdig med kapitlet denne uka. Du
kan bruke Kikora, Campus og You Tube som hjelpemidler. Ellers kontakter du faglæreren
din , dersom du lurer på noe. Jeg er primært tilgjengelig for veiledning i skoletida mellom
09.00 og 14.30. Dersom jeg er opptatt med et annet møte tar jeg kontakt med deg så snart
jeg er ledig. Husk å lagre oppgaver løst digitalt. Kladdebøker blir samlet inn senere og blir
en del av vurderingsgrunnlaget i matematikk. (Ta vare på evt utskrevne kladdebøker)
Tlf Helge: 48205032, mail: Helge.Somdalen@sondre-land.kommune.no
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.
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

KRLE

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 hver dag
mellom 09.-00-16.00 (Veldig fleksibelt!) Jeg tar kontakt med dere ila. Uka. Bruk

Søndre Land ungdomsskole
messengergruppa hvis du har spørsmål som du tenker kan være interessante for flere. Sett
av tid til oppgaven gjennom hele uka, så slipper du skippertak!
(Innlevering av ferdig oppgave tidlig(!) i uke 14)

Norsk

Engelsk

Nyromantikken - Ny periodeplan ligger i klassenotatblokka.
Oppgaven finner dere i SLU20Norsk --> nyromantikken --> oppg. fjernundervisning
Svarene skrives inn i klassenotatblokka di under fanen hjemmearbeid. Merk oppgaven
tydelig, sånn at jeg finner den. Del 1: Frist tirsdag 17/3 Del 2: Frist torsdag 19/3. Jeg leser
gjennom fortløpende.
Du skal være ferdig med tekst A, B og C (s.88-99) i kapitlet Blue Planet i løpet av uka. Se
allerede utlevert periodeplan for hva som skal gjøres med hver tekst. Ta gjerne kontakt
med hverandre og diskuter/snakk om tekstene (på engelsk selvsagt). Jeg er tilgjengelig for
veiledning/hjelp primært i skoletida mellom 09.00 og 14.30.
Tlf Helge: 48205032, mail: Helge.Somdalen@sondre-land.kommune.no
MAT: Du får nå i oppgave å være hygiene- og hyggekonsulent. Du skal løse viktige

ALF

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 under ALF 2020 på its learning. Priser på materialer, skruer, spiker,
maling og lakk finner du på XL-bygg sine sider. Vær kreativ!
Lever besvarelsen din på Its learning senest torsdag den 26.03.2020 klokka 14.30

VALGFAG

Gym/Fysak
Spansk
Tysk

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 avgjørelser som blir tatt på turen.
Husk; vær skjerpet og spørrende!
Lykke til!
Egentrening styrke/utholdenhet. Forberedelse til løpetest; gå/jogg deg en tur. Prøv å være
litt i aktivitet hver dag; gå tur (evt. med bikkja), sykle en tur, handle for familien, jobbe i
hagen, støvsuge, danse til Youtube-video etc.
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.
Teams eller Facetime, hvis det passer.

