Søndre Land ungdomsskole

Husk å levere
karaktermappene!

UKEPLAN 9B uke: 2
På skolen
Mandag
11.1
Hjemmeskole

Gruppe 1
Mat og helse; Møt opp på
teams i møtet klokka 9.00, der
vil du få info om hva vi skal
gjøre i dag.
I tillegg skal du i løpet av uka
lage et måltid hjemme,
dokumenter med bilder, si hva
du har laget og hvorfor. Dette
leveres i oppgaven på teams
før klokken 20.00 fredag.

Fysak

Lekser
Gruppe 2
Kunst og håndverk;

Gruppesamtaler og
innlevering av oppgave

Engelsk; Møt i teams kl.
12.10. Topic: Australia
and New Zealand.

Tirsdag

1.

Naturfag; Vi møtes på
teams kl. 12.10.
Forelesning om
atmosfæren først. Lese s.
40-45 og svare på
spørsmålene på side 45.
Arbeide gruppevis med
oppgaver s.66.
Naturfag; Vi møtes på
Engelsk; Møt i Teams kl.
teams kl. 13.50.
13.50. Be prepared to
show your survey and bar
Forelesning om
atmosfæren først. Lese s. chart.
40-45 og svare på
spørsmålene på side 45.
(Arbeide gruppevis med
oppgaver s.66.)
Spansk;

Astrid (48097112/astrid.somdalen@sondre-land.kommune.no )
Bente (41261917/bente.elvestuen @sondre-land.kommune.no)

Gruppe 3
Engelsk; We do different
activities. Meet on Teams at
9 am.
Remember to find a book
tomorrow in
Fysak(library).
Naturfag; Vi møtes på
teams kl. 10.30. Forelesning
om atmosfæren først. Lese s.
40-45 og svare på
spørsmålene på side 45.
(Arbeide gruppevis med
oppgaver s.66.)

Gruppe 4
Naturfag; Vi møtes på teams kl.
9.00. Forelesning om
atmosfæren først. Lese s. 40-45
og svare på spørsmålene på side
45. Arbeide gruppevis med
oppgaver s.66.
Engelsk; Teamsmøte: Q&A +
oppgaver. Husk heftet og
glosene! Glosetest.

Mat og helse; Møt opp på teams Kunst og håndverk;
i møtet klokka 12.10, der vil du få
info om hva vi skal gjøre i dag.
I tillegg skal du i løpet av uka lage
et måltid hjemme, dokumenter med
bilder, si hva du har laget og
hvorfor. Dette leveres i oppgaven
på teams før klokken 20.00 fredag.

Gruppesamtaler og innlevering
av oppgave

Søndre Land ungdomsskole
12.1

2.
3.

Tysk;
Alf m Arne;
Alf med Anette;

4.

Krle; Buddhismen

5.
6.

Kroppsøving:
SKØYTER

Kroppsøving; Husk varme klær! Ta med egen hjelm, skøyter og hockeykølle om du har. Vi
har masse utstyr til utlån. Hovedfokus er fortsatt fair play og samspill; Hva kan du bidra med
for at andre føler seg trygge i timene? Kan du bidra med noe for at andre kan utvikle
ferdigheter på skøyter?
For dere som vil forberede dere:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enNO865NO866&biw=1334&bih=535&sxsrf
=ALeKk03F0UPDpViyT2tVUwdvhEyV67kZQ%3A1609954077174&ei=HfP1X4mPCpSyqwGopo2AA
w&q=teknikk+p%C3%A5+sk%C3%B8yter&oq=teknikk+p%C3%A5+sk%C3%B8yter&gs_lc
p=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQHjIGCAAQCBAeOgQIABBHOgcIIxCwAhAnOgUIABDNAj
oGCAAQDRAeOggIABAIEA0QHlDnWFjAYGDlbmgAcAJ4AIABe4gBnQSSAQM1LjGYA
QCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjJkfm6ofuAhUU2SoKHShTAzAQ4dUDCAw&uact=5

Onsdag
13.1

1.

Hjemmeskole
Fysak

2.
3.

Musikk; Jeg tar
kontakt med gruppene
på Teams fra kl 09.00.
Matte; Statistikk sentralmål og
spredningsmål

Les s 84, noter stikkord, slik at du kan snakke om innholdet. Gjør oppgavene s 86(gjerne i
grupper). Send en chat på Teams hvor du skriver hvem du er på gruppe med, så ringer jeg dere
opp.
Matte; Vi møtes på Teams kl.9.45

Vanlig
skole
Fysak
Tur nord

4.

Spansk: Lær deg mellom 5 og 10 ord for ulike dyr. Finn noen selv, eller bruk
glosebretteren som ligger under Filer på Teams (spansk9.trinn). Skriv en tekst med
beskrivelser av dyr, sammenligninger el.l som du legger under Oppgave. Ikke bruk
oversettelsesprogram, men bruk verb du kan. Spør hvis du lurer på noe.
Tysk; Lær deg akkusativpreposisjonene og hvordan du bruker dem. Gjør ferdig oppg. S.78, 12
og 13 s.80 OG oppg.6 s.77.
Alf;
Krle; Les s. 40-49. Fyll inn begreper i skjemaet på Teams underveis.

Samfunnsfag;
Samfunnsfag; Vi møtes på Teams kl. 12.10.
Mellomkrigstiden
Astrid (48097112/astrid.somdalen@sondre-land.kommune.no )
Bente (41261917/bente.elvestuen @sondre-land.kommune.no)
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Torsdag
14.1
Vanlig
skole
Fysak
Jetski

Fredag
15.1
Hjemmeskole

5.
6.

Norsk; Vi møtes i teams
kl. 13.00. Tema; noveller

1.
2.

Samfunnsfag;
Mellomkrigstiden

3.
4.

Norsk
Fagsamtaler+ diverse

5.
6.

Matte; Statistikk sentralmål og
spredningsmål
Gruppe 1
Kunst og håndverk;

Norsk; Svar på oppgavene i klassenotatboka om teksten “Rødme”. Klikk på navnet ditt og så
på “hjemmearbeid”. Svar direkte under der det står lekser onsdag 13 januar. Vi snakker om
leksa i timene onsdag.
Samfunnsfag;
Norsk; Fagsamtale om teksten “Orkanger. 1988. Vår” som dere jobbet med i timene i
går. Vær forberedt på å svare på spørsmål og kunne si litt om kjennetegn på noveller.
Dere blir vurdert.
Matte; Liten lekse til i dag blir gitt i teammøtet på onsdag
Gruppe 2
Mat og helse; Møt opp på

Gruppe-samtaler og
innlevering av oppgave

teams i møtet klokka 9.00.
I løpet av uka skal du lage et
måltid hjemme, dokumenter
med bilder, si hva du har laget
og hvorfor. Dette leveres i
oppgaven på teams før klokken
20.00 fredag.

Naturfag; Vi møtes på
teams kl.12.10. Gjøre
ferdig spørsmålene s.45
og s.66 i fjerde time, og
gjennomgang av
spørsmålene i femte
time

Engelsk; Vi møtes i
Teams kl. 12.10. Be
prepared for
MINITALK about one
or two jobs you find
interesting and why?
What qualifications do
you need to have this
job? (At least one
minute)

Fysak

Astrid (48097112/astrid.somdalen@sondre-land.kommune.no )
Bente (41261917/bente.elvestuen @sondre-land.kommune.no)

Gruppe 3
Naturfag; Vi møtes på
teams kl.9.00. Gjøre ferdig
spørsmålene s.45 og s.66 i
fjerde time, og gjennomgang
av spørsmålene i femte time

Gruppe 4
Engelsk; Teamsmøte: Q&A +
minitalk. Husk heftet.

Engelsk; We meet on
Teams at 10.30 am. I want
to know how your reading
is going.

Naturfag; Vi møtes på teams kl.
10.30. Gjennomgang av
spørsmål s. 45 og s.66
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Engelsk; Møt i teams kl.
13.50.Fagsamtale i
grupper. Be able to
answer tasks from the
text p. 158-162.

Naturfag; Vi møtes på
teams kl. 13.50.
Gjennomgang av
spørsmål s. 45 og s.66

Kunst og håndverk;

Mat og helse; Møt opp på teams i

Gruppesamtaler og
innlevering av oppgave

møtet klokka 12.10.
I løpet av uka skal du lage et måltid
hjemme, dokumenter med bilder, si hva
du har laget og hvorfor. Dette leveres i
oppgaven på teams før klokken 20.00
fredag.

FORELDREPOST: Denne uka er det hjemmeskole mandag, onsdag og fredag. Vanlig skole på tirsdag og torsdag. Vi er veldig fornøyde
med hvordan dere har taklet hjemmeskole også denne gangen. Flinke til å møte presist til møter og gjør en god jobb med oppgaver og
lignende
.
Legg merke til at en del av mat og helseoppgaven denne uken er å tilberede et måltid og dokumentere med bilder og litt tekst. Dette kan gjøres
når som helst i løpet av uken slik at dere kan tilpasse hva som passer best i det enkelte hjem. Elevene laster opp bilder og litt tekst på teams i
oppgaven vi har opprettet der senest fredag 20.00.

Astrid (48097112/astrid.somdalen@sondre-land.kommune.no )
Bente (41261917/bente.elvestuen @sondre-land.kommune.no)

