Hva skjer og hva
trenger du i timen 
Mandag
Fysak:

Tirsdag
Fysak:

1-2.t Krle: Dere jobber videre
med prosjektet deres. Oppmøte i
Teams kl. 09.00.
3.t Norsk: Teams - Sakprosa
4.t Engelsk:
Husk skrivebok.
5-6.t Naturfag: Oppmøte på
teams kl. 13.00, kort forelesning,
arbeidsoppgaver(ink. en film)
1.t Krle: Oppmøte i Teams kl.
09.00. Prosjektarbeid.
2-3.t Samfunnsfag:
Teams. Den franske
revolusjonen. Ha med boka!
4-6. t Tilvalgsfag:
Spansk: Vi møtes på Teams
klokka 12.10. Husk bøkene dine,
ipor favor!
Tysk: Vi møtes på teams
kl.12.10!
Alf (restaurant- og matfag): Vi
møtes for en liten prat på Teams
SLU23 Arbeidslivsfag kl.12.10
før dere lager en sunn og god
lunsj/måltid

Onsdag
Fysak: Aking

Torsdag

Fysak: Gym

Fredag

Fysak: KLT

Lekser 

Great Britain is the subject.

Spansk: 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.
Tysk: Sag mal was! S. 53 i tekstboka. (Par på
tysk – teamet). Lær deg eiendomsordene s.58
i arb.boka.

1-2.t K/H: Husk tegneoppgaven
din.
3-4.t Matte:
Algebra

Ta med bøker, jobber utelukkende i bøker
dag!!!!!

5. t Naturfag: Matte i 5t ved
behov/oppsummering av
mandag
6.t Utdanningsvalg:
Link m.m.
1-2.t Matte: Oppmøte på teams
kl.09.00 før jobbing på kikora
3.t Gym: Egentrening –
utholdenhet. 20-30 min. Husk
egenvurdering.
4-5.t Norsk: Teams - Vi jobber
videre med ulike tekster.

Du oppfordres til å følge med på nyheter, lese
artikler og holde deg oppdatert!

6.t Samfunnsfag: Teams Samarbeidsoppgaver.

Til i dag må du kunne forklare begrepene
revolusjon og stendersamfunn.

1-2.t Gym: Oppmøte i Zoom kl.
09.00. Info i 8C-team i teams.
Utdeling av oppgave for timen.
3.t KRLE: Teams. Dere jobber
videre med prosjektet.
4-5.t Engelsk: Bring notebook,
and booklet. We do tasks,
reading and speaking.
6.t Norsk: Leker på Teams.

We meet on Teams at 12.10 pm. Study the
British map. Learn names of countries and
capitals for today.

