Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10C uke: 50 - HJEMMESKOLE
Husk at oppmøtespørsmål må besvares før klokka 09.00 hver dag på teams.

Plan
1.

Mandag

4.

Oppmøte på skolen for terminprøve for de som har fått beskjed!
Samf/Matte: Oppmøte på teams 09.00 for informasjon.
09.00 - 09.40: Info + oppstart samfunnsfagoppgave. (Også dere som er på
gruppe)
09.40 - 10.20: Matte på teams. Dere får noen julerelaterte matteoppgaver
som skal løses i grupper. Du finner gruppa som en samtale i kalenderen din i
teams.
Mattegruppe: Jeg ringer dere opp på teams 09:40. Da får dere informasjon
om en julegaveoppgave dere skal få.
Naturfag: Møt opp i samtalen på teams(se kalender) og bekreft at du er på
plass. Jobb videre med refleksjonsnotatet. Jeg gir alle feedback på det dere
har gjort før/i løpet av denne timen. Ta kontakt om du lurer på noe.
Klassens time: Oppmøte 11.10 på teams (sjekk kalenderen din). Dere får
blant annet en juleoppgave.
Naturfag: Refleksjonsnotat

5.
6.

Kroppsøving: Innledende samtale på Teams kl 13.00. Individuell oppgave
innen rytmikk tildeles og gjennomgås.

1.

Norsk: Felles oppmøte i teams 09.00
Jobbing med litteraturoppgave etter oppmøte. Veiledning mulig digitalt.

2.

3.

Tirsdag

2.
3.

4.

5.
6.
1.

Onsdag

2.

3.

4.
5.

6.

Torsdag

Kroppsøving: Videre arbeid med rytmikkoppgaven. Leveres i dag (senest i
løpet av uka).
Gym
Samfunnsfag: Møt opp klokka 12.10 i teams for litt kjapp info. Jobbing med
refleksjonsnotat resten av økta. Dere har fått kommentarer fra det dere
gjorde i går. Innleveringsfrist klokka 21.00 på torsdag denne uka.
KRLE: oppmøte i teams 13.00
Det blir diskusjonsoppgaver i grupper. Lurt å ha skjema om verdensreligioner
som dere har fyllt ut foran seg.
Matte: Oppmøte 09.00 på teams. Vi ser på noen oppgaver som ligner
terminprøveoppgavene. Du må ha noe å skrive på/regne i tilgjengelig. Dere
får også en liten spørreundersøkelse om innsats i faget
Mattegruppe: Oppmøte Teams 09:00. Vi snakker om julegaveoppgaven og
gjør den ferdig.
Engelsk: oppmøte i teams 10.30
Utdeling og gjennomgang av oppgave.
Engelsk m/Helge: Innledende samtale i Teams kl 10.30. Etterpå ser vi film.
Fysak: Gå en tur til et sted du synes er flott – ta en selfie og send til
snapchatgruppa (som vi lager denne uka)
Musikk: Gå inn på klassenotatblokk SLU21 Musikk.Finn Musikkhistorie- JazzKlikk på lenka Jazz for dummies. Les og hør igjennom og gjør oppgavene som
står under. Gitar prøve kommer vi tilbake til
(Du skal jobbe med dette i
to ordinære musikktimer. Jeg sjekker at du har jobbet kl 14.30)
Naturfag: Kort oppmøte i samtale på Teams for å jobbe videre med
refleksjonsoppgaven. Innleveringsfrist klokka 21.00 - i egen mappe på It’s
Learning

1.
2.

Linda (95912866/linda.slattum@sondre-land.kommune.no)
Joakim (91778349/joakim.slattsveen@sondre-land.kommune.no)
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3.

4.
5.
6.

Fredag

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Spansk: 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.
Tysk: Oppmøte på Teams. Muntlig opplegg med vurdering. Følg med på tysk
–teamet for mer info!
Arbeidslivsfag restaurant- og matfag: Teamsmøte med faglærer klokken
09.00.
Arbeidslivsfag, Arne: Hjemmeoppgave. Tema ulykker i hjemmet. Oppgave
blir delt med de det gjelder.
Fysak: finn en julegjenstand, film deg selv mens du trikser eller sjonglerer
denne gjenstanden og legg ut på snapchatgruppa.
Norsk: oppmøte i teams 12.10
Jobbing med litteraturoppgaven. Veiledning digitalt.

Engelsk: oppmøte i teams 09.00
Muntlige samtaler i grupper basert på oppgavene gitt ut onsdag.
Engelsk m/Helge: Vi fortsetter å se film etter en innledende prat på Teams kl
09.00.
Samfunnsfag: Fagsamtaler. Jeg deler dere inn i grupper på mandag, etter at
dere har valgt oppgave. Følg med i kalenderen din på når du skal møte opp.
Se oppgaveark for vurderingskriterier
Fysak: Send et bilde av deg selv som “planker” på en tilfeldig plass.
Samfunnsfag: Fagsamtaler. Jeg deler dere inn i grupper på mandag, etter at
dere har valgt oppgave. Følg med i kalenderen din på når du skal møte opp.
Se oppgaveark for vurderingskriterier
Norsk: oppmøte på teams 13.00
Jobbing med litteraturoppgaven. Veiledning gis digitalt.
Leveringsfrist i dag!! Oppgaven skal lastes inn på It`s learning.
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