Søndre Land ungdomsskole

Hjemmeskoleplan 10A UKE: 50
Mandag
7.12

1.
2.

Alle svarer på et spørsmål på innlegget i SLU
21A klassen-10A kl.9.00!
1-4.t Norsk: Dere må jobbe med
litteraturoppgaven i to skoletimer.
Oppgavebeskrivelsen finner dere i Slu21A
norsk, under filer. Veiledning litteraturoppgave på følgende tidspunkt:
9.10: TR, Martin og Markus
9.30: Tiril L, Melina, Jonas, og Martin Andrè
10.30: Signe, Ida, Hedda og Therese
10.50: Kristian, Mandus og Marius
11.10: Mina, Tiril J, Tuva
1-4.t Matte: GeoGebra forelesning på
følgende Ca. Tidspunkt (etter forelesningen
må dere løse en obligatorisk
innleveringsoppgave, oppgaven vil bli lagt i
filer SLU21A matte):
9.10: Signe, Ida, Hedda og Therese
9.40: Kristian, Mandus og Marius
10.10: Mina, Tiril J, Tuva J
10.40: Tiril L, Melina, Jonas og Martin Andre`
11.10 TR, Martin, Markus

Ta bilde av oppgaven og send på
messenger/mms!

Naturfag: Jobbe videre med oppgaven om
“veier til god helse”. Oppgavebeskrivelsen
ligger ute på teams i SLU21A - naturfag. Ta
kontakt for veiledning.
Alle svarer på et spørsmål på innlegget i SLU
21A klasse 10A kl.9.00!

Oppgaven leveres på it`s learning når dere
er ferdige.

Musikk: Gå inn på klassenotatblokk SLU21
Musikk.Finn Musikkhistorie- Jazz- Klikk på
lenka Jazz for dummies. Les og hør igjennom
og gjør oppgavene som står under.
Naturfag: Jobb med naturfagsoppgava.
Innleveringsfrist i dag kl 21.00 på it`s learning.
Jeg tar kontakt med dere ila disse to timene.,
Musikk:
Naturfag:
Musikk:

(Du skal jobbe med dette i to ordinære
musikktimer. Jeg sjekker at du har jobbet
kl 11.30)

Krle: Jobb videre med skjemaet i teams
SLU21A-krle om bønn, overgansritualer og
høytider. Dette finner dere i boka fra s. 183203

Kontakt meg hvis dere trenger hjelp.

3.
4.
5.
6.

1.

Tirsdag
8.12

2.

3.

4.

tommy.halvorsen@sondre-land.kommune.no tlf. 90685532
stine.sveum@sondre-land.kommune.no tlf: 95037934

Naturfag: Innlevering av oppgaven kl
21.00 på it`s learning.
Øv litt på trommerytmen
Øv litt på trommerytmen
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5.
6.

Onsdag
9.12

1.
2

Samfunnsfag: Jobbe med refleksjonsoppgaver
kald krig. Oppgaven ligger under filer i SLU
21A Samf. (oppgaven skal leveres på
Itslearning torsdag 10.12 kl.21.00).
Alle svarer på et spørsmål på innlegget i SLU
21A klassen 10A kl.9.00!

Dere må være tilgjengelige til individuell
Teams-chat/veiledning mellom 13.0014.30.

Norsk: Jobb med litteraturoppgaven. Jeg
kontakter dere i chat for veiledning.
3

Engelsk: Dere har valgt tekster fra kapittelet
“Solving Conflicts”, hvis dere mangler arkene
kan dere finne tekstene på linken på innlegget
på SLU21A Eng.

Dere skal lese i minst 30 minutter. Det
blir samtaler om tekstene på fredag!

Engelsk m/Helge: Innledende samtale i Teams
kl 10.30. Etterpå ser vi film.
4
5
6

1.

Torsdag
10.12

Fredag

Norsk: Jobb med litteraturoppgaven. Jeg
kontakterer dere i chat for veiledning.
Kroppsøving: Ta en gåtur eller joggetur i
nærområdet på minst 30 min. Send et bilde til
Stine(95037934 eller svest(snap) ) eller
Tommy (90685532), der en del av deg er med
på bildet
Alle svarer på et spørsmål på innlegget i SLU
21A kl.9.00!
Spansk: Lytteprøve. Jeg legger ut lytteprøva
på Teams.

2.

Tysk: Oppmøte på Teams. Muntlig opplegg
med vurdering. Følg med på tysk –teamet for
mer info!

3.

Arbeidslivsfag Arne: Hjemmeoppgave. Tema
ulykker i hjemmet. Oppgave blir delt med de
det gjelder.

4.

Samfunnsfag: Innspurt oppgaven “Kald krig”,
Husk innlevering ikveld 21.01

5.
6.

Utdanningsvalg:

1.
2.

Alle svarer på et spørsmål på innlegget i SLU
21A kl.9.00!

tommy.halvorsen@sondre-land.kommune.no tlf. 90685532
stine.sveum@sondre-land.kommune.no tlf: 95037934

Oppmøte på Teams. Dere hører på
lytteteksten som sendes dere på Teams.
Individuell samtale om innholdet. Dere
kan snakke norsk. Deretter oppstart av
nytt tema om byen. Ha med
CC3+glosebok/skrivebok.
Keine Hausaufgaben.

Dere må være tilgjengelige til individuell
Teams-chat/veiledning mellom 12.0013.00.
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Engelsk: Forbered samtale fra tekstene du har
lest i “Solving Conflicts”

11.12

3.

4.

5.
6.

Dere må være tilgjengelige til individuell
Teams-chat/veiledning mellom 9.10.10.30.

Engelsk m/Helge: Vi fortsetter å se film etter
en innledende prat på Teams kl 09.00.
Kroppsøving: Ta en gåtur eller joggetur i
nærområdet på minst 30 min. Send et bilde til
Stine(95037934 eller svest(snap) ) eller
Tommy (90685532), der en del av deg er med
på bildet
Krle: Vi går gjennom bønn, overgangsritualer
og høytider.
12.00: Martin, Sivert, Melina, Tuva, Markus
12.20: Marius, Kristian, Håkon, Tiril L, Jonas,
Signe, TR, Martin Andrè.
12.40: Mandus, Therese, Mina, Ida, Hedda,
Yunus, Tiril J
Norsk:
Jobb med litteraturoppgava. Innlevering på
it`s learning i kveld kl 21.00.

tommy.halvorsen@sondre-land.kommune.no tlf. 90685532
stine.sveum@sondre-land.kommune.no tlf: 95037934

Jeg tar kontakt med dere i teams

