Søndre Land ungdomsskole

UKEPLAN 10A UKE: 2
Mandag
11.1

1.
2.

Skole
3.

4.
5.
6.

Norsk: (Oter rom 9) Vi jobber med å
ferdigstille fremføring av litteraturoppgava
som skal leveres på fredag. Ferdig?
Nynorskoppgaver.
Matematikk: (Padder rom 5): Ta med
lærebok, perm og kladdebok.
Mattegruppe: Statistikk
Naturfag: Du trenger boka + kladdebok +
perm. Oppstart seksualitet.
Fysak: Jetski- Ta med uteklær!
Naturfag:
Matematikk: (Oter rom 8): Ta med lærebok,
perm og kladdebok.
Norsk: Vi jobber med å ferdigstille fremføring
av litteraturoppgava som skal leveres på
fredag. Ferdig? Jobbing med
nynorskoppgaver.

1.

Tirsdag
12.1
Hjemmeskole
Husk å
svare på
spørsmål
på Teams
før 9.10

Onsdag
13.1

2.
3.
4.

Krle: Ringer dere opp 12.10. Jeg deler ut en
tekst til dere på mandag på skolen. Les
teksten, og løs noen oppgaver du finner på
teams i teamet krle.

5.
6.

Samfunnsfag: Fellesforelesning om
velferdsstaten- Sitt klar på teams med
skrivebok. Padder møter 13.00, mens Oter
møter 13.40.
Matte: Dere trenger lærebok, kladdebok og
utdelte oppgaver.
Mattegruppe: oppmøte Teams. Vi jobber
videre med statistikk.

1.
2

Hjemmeskole
Husk å
svare på
spørsmål i

Musikk: Du skal jobbe med noen oppgaver
knyttet til “Musikk og samfunn” tekst og
musikkeksempler. Oppgavene finner du på
teamet Musikkteam 10.trinn
Naturfag: Møt opp i teams kl. 9.40. Vi skal
jobbe med prevensjonsmidler.

3

Dere skal gjøre ferdig oppgaveheftet (avtalte
oppgaver) som dere fikk på mandag. Send
MMS av oppgavene deres til meg. Jeg er
tilgjengelig på Teams, for å svare på
spørsmål/veiledning av oppgavene.
Engelsk: Dere trenger heftet “Both Sides” les
og forbered den neste selvvalgte teksten. Vær

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

Husk den grønne skrivepermen din!
(noen har allerede levert den)

Mattegruppe: husk lekse! Oppgave 7.6 og
7.7

Husk den grønne skrivepermen din!
(noen har allerede levert den)

Teams kl 9.40. Les deg opp på to
prevensjonsmidler.

Søndre Land ungdomsskole
klar på Teams for tekstsamtale frsa klokka
10.30!
Engelsk m/Helge: Skriv inn i Chatten til
engelskgruppa på Teams (rundt 10.30) at du
er på plass. Les godt gjennom den teksten du
velger B (s.64-68) eller C (s.69-73). Bla opp
vanskelige ord. Lær innhold. Øv gjenfortelling.
Lærer tilgjengelig for spørsmål.

Teams før
9.10

4

1.

Norsk: Siste mulighet for å jobbe med
fremlegget til litteraturoppgaven, skal leveres
på fredag. Ta kontakt for veildning.
Kroppsøving: Du ska gjennomføre ei økt på
minst 25 minutter. Gjennomfør ei styrkeøkt,
danesøkt, joggetur, gåtur, sparktur, aking og
lignende Send et bilde til Tommy eller Stine.
Spansk:

2.

Tysk: Kort oppsummering på teams kl.09.

3.

Arbeidslivsfag: (Arne) Det blir gruppesamtaler
på samme måte som sist. Du bør være
forberedt til å fortelle noe om det du fant ut
om arbeidsklær. Innlevering i løpet av dagen.
ALF (restaurant- og matfag: Vi møtes til en
liten prat på teams kl.9.00 før dere skal lage
en sunn og god lunsj.

4.

Samfunnsfag: Alle møter til en kort
forelesning i Teams kl.12.10.
Utdanningsvalg: Går ut under hjemmeskole.

5
6

Torsdag
14.1
Hjemmeskole

5.
6.

Fredag
15.1
Skole

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Har du lyst, kan du gå inn på ndla.no og kikke
på det digitale undervisningsmaterialet som
brukes i programfagene. Her der det noe for
alle utdanningsvalg.
Engelsk: Ta med heftet “Both Sides”
Engelsk m/Helge: Muntlig høring om tekstene
B og C (s64-73), (Du er kun med på den du har
valgt/forberedt) + andre muntligoppgaver.
Kroppsøving: Skøyter.
Ta med klær til å være ute i. Kan skifte i hallen
eller i klassrommet.
Kroppsøving:
Krle: Ta med lærerbok + kladdebok. Vi jobber
videre med valg og verdier.
Norsk: Oppstart nytt tema! Språkhistorie. Ta
med kladdebok.

Send bildebevis.

Les dialogen som vi avtale i uke 1. Du skal
ha en skisse for arbeidet med “La ciudad”
klar. Jeg kontakter gruppene på Teams.
Jobb med Berlin – oppg. Hva har du gjort
så langt?

Engelsk m/Helge: Les godt gjennom din
selvvagte tekst (se onsdag).
Ta med uteklær, skøyter og hjelm hvis du
har.

Husk den grønne skrivepermen, om du
ikke har levert den inn enda.
Fremlegget av litteraturoppgaven skal
sendes eller deles med meg før kl 21.00 i
kveld.

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

