Hva skjer og hva trenger du i timen 
Mandag
11/1
Fysak:
Klassens
time
(11.10): Møte
på SLU23A
Klasse 8a

Tirsdag
12/1
Fysak:
Gå tur
(30 min)
Eller
støvsuging
eller annet
fysisk
husarbeid
(hente ved, gå
ut med søpla
osv)

Onsdag
13/1
Fysak:
Jetski eller
øve dans fra
gym
sammen

Lekser 
HJEMMESKOLE

1-2.t Gym: (09.00)
•
Dans (utdelt på fredag)
•
Utholdenhet/styrke
•
Aking/skiaktiviteter
NB! I stedet for oppstartsmøte skal alle skrive inn i chatten
hvilket alternativ de har valgt.
3.t Matte: (10.30) Kort møte.
Regn oppgaver s 222 eller oppgaver fra ark utdelt på fredag. Lærer
tilgjengelig på Teams hvis du trenger hjelp.
4.t Engelsk: Kort møte.(12.10)
Skriving av gloser “Sports Equipment”, bruk av I-Finger hvis
nødvendig. Øving og selvtesting av gloser fra “ Spors Equipment” og
“Cheerleader’s Blog”
5-6.t Norsk: Felles møte kl 13 og kl. 14.20 Gruppene ringes opp av
lærer for “bokprat”. Husk å avtale lekse til neste gang og å bytte roller.

Les det du har avtalt med gruppa +
rolleoppgaven.

HJEMMESKOLE
1.t Norsk: (09.00) Felles møte kl.9. Gruppemøter deretter.

Les det gruppa har avtalt + rolleoppg.

2-3.t Naturfag: (09.40) Naturkatastrafofer
4-6.t Tysk: (12.10): Vi møtes på teams kl.12.10.

Oppmøte teams 09.40
Sag mal was! S. 53 i tekstboka. (Par på
tysk – teamet). Lær deg
eiendomsordene s.58 i arb.boka.
Dere skal kunne uttrykkene som vi
skrev. Du skal kunne si hva du liker(av
fag) og hva du ikke liker. Dere skal
kunne svare, hvis jeg sier “Me gustan
las matematicas”=å si om dere like det
eller ikke.

4-6.t Spansk:(12.10)Vi møtes på Teams 12.10.Husk å ha bøkene,i
por favor!

4-6.t ALF matfag: Vi møtes for en liten prat på teams SLU23
Arbeidslivsfag kl.12.10 før dere lager en sunn og god lunsj/måltid
4-6.t ALF håndTverk : (12.10)
OPPMØTE PÅ SKOLEN - TA MED KARAKTERUTSKRIFTEN OM DU IKKE HAR LEVERT DEN FØR
1.t Samfunnsfag: Ta med bok og kladdebok. Tema: Den franske
revolusjonen.

Ikke lekse

2.t Matte: Algebra.
•
Hva er algebra
•
Lage formler
•
Muntlig matte
•
Innsettingsoppgaver
3-4.t Kunst & håndverk:

Se gjennom oppgaver du har gjort
forrige uke og på mandag innen
algebra.

5.t KRLE: Framlegg

Møt forberedt. Alle grupper framfører i
dag.

6.t Utdanningsvalg: KRLE-framlegg fortsetter denne timen.
Torsdag
14/1
Fysak: Øve
dans el.
ake/gå tur

Fredag
15/1
Fysak: Gym

HJEMMESKOLE
1-2.t Matte: Jobbe med
(09.00) innsettingsoppgaver s.218/219. Sjekke fasit. Evt spørre om
hjelp. Hvis tid begynne med oppgaver fra 8.108 – 8.115 (s.234)
3.t Naturfag: (10.30) Naturkatastrofer

Gjør oppgave 8.15 og 8.16. Husk føring
som vist i går på skolen!

4.t KRLE: (12.10) Oppstart nytt tema - Humanisme
5-6.t Norsk: (13.00) Opplegg som på mandag

Ikke lekse.
Les det gruppa har bestemt + rolleoppg.

Jobb med gruppearbeid

HJEMMESKOLE
1-2.t Samfunnsfag: (09.00) Tema: Den franske revolusjon + nyheter.
En kombinasjon av forelesning, oppgaver, nyheter og diskusjon på
Teams
3.t-fysak Gym: (10.30)
Forts av opplegg fra mandag. Filmes og deles med meg i Chatten for
gymfaget på Teams eller i OneDrive. Må leveres i løpet av fredag.
4-5.t Engelsk: (12.10) Møte med oppstart, info og gjennomgang.
Arbeide med teksten “The Trial” s.128-132

Ikke lekse

6.t Basistime: (13.50): Møte. Gruppequiz. Lærer deler grupper og
utnevner gruppeleder.

