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Vi gratulerer Julian 22.2, Matteo 24.2, Thomas 25.2 ,
Eliah 25.2 og Solveig 1.3 med 12 årsdagen sin!!

FAG TIL
TIRSDAG

21.2

TIL
ONSDAG

22.2

TIL
TORSDAG

23.2

TIL
FREDAG

24.2

Norsk Fullfør den argumenterende teksten om olje og gass. Les teksten høyt for noen

hjemme før du trykker lever i Classroom.

Du skal lese en av tekstene (se lenkene). Svar på spørsmål som ligger på classroom.

20 billioner kroner i krypto er forsvunnet
https://ung.forskning.no/finans/20-billioner-kroner-i-krypto-er-forsvunnet-1/2143275

Må vi slutte å shoppe for å redde jorda?
https://ung.forskning.no/finans-shopping/ma-vi-slutte-a-shoppe-for-a-redde-jorda/2143072

Matte Tema: Multiplikasjon heltall med brøk og brøk med brøk.

1) Grunnbok, gjør oppgavene og husk å forkorte svaret:

4.104 (a-d), 4.105, 4.106, 6.112, 4.114 (a-d), 4.117, 4.118, 4.119 og 4.120

2) Gjør oppgavene som er tildelt på skolen.cdu

Engelsk Fullfør teksten din og øv godt på fremføringen slik at du er klar til

debattinnleggene på torsdag. Tips, les teksten din høyt for en voksen hjemme!

Du finner modelltekst og setningsstartere på Classroom, bruk tipsene du får der

når du skriver dine argumenter.

TA MED
Mandag og tirsdag: Ta med noe du kan “pimpe” på stasjon bærekraftsukene og bruke på

bærekraftsavslutningen. (gruppe 1 & 2 og gruppe 3  & 4)

SNAREST for de som ikke har gjort det enda:Meld deg inn i kurset “Bærekraftsuker”

på Classroom via denne koden:

yte2c6o

Gym

Felles gym

hele trinnet

i 1. og 2.

time. Alle

skal dusje.

Stasjoner

bærekraft

Tirsdag

1. og 2. time

Stasjoner

Bærekraftsuker

4. og 5. t

Naturfag B

Mattestasjoner A

Onsdag

Ikke svømming.

Skolelag i fotball for

jenter og gutter på

Lassabanene.

De som ikke skal spille

vil få mulighet til å se

på, kombinert med

arbeidsprogram og

forestilling

Torsdag

K & H

Redesign og

gjenbruk

Fredag

Studentene sin

siste dag i praksis!

Fysisk aktivitet

(4.t)

Avslutning

bærekraftsuker

i først ute, så i

mediateket

https://ung.forskning.no/finans/20-billioner-kroner-i-krypto-er-forsvunnet-1/2143275
https://ung.forskning.no/finans-shopping/ma-vi-slutte-a-shoppe-for-a-redde-jorda/2143072
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Irregular verbs

Ingen verb denne uken, men øv ekstra godt på debattinnlegget ditt :)

TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Tema : Hvordan forholder vi oss til  baksnakking, blikking og ryktespredning og hva

kan vi gjøre for å unngå det.

Norsk Vi skriver og leser argumenterende tekster og har fokus på kritisk tenkning

Matematikk Multiplikasjon, heltall med brøk og brøk med brøk.

Forkorte brøk

Engelsk Tema: verb i preteritum

Naturfag Teknologi og bygge broer.

Samfunnsfag Bærekraftsuker og bærekraftig utvikling.

KRLE Jødedommens historie, lære og etiske normer

Musikk Ulike musikksjangre

Kroppsøving Lek og spill med ulike bevegelsesaktiviteter.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei

Det vil fortsatt bli litt endringer i innholdet på timeplanen denne uken, men start og slutt på

dagen er som alltid.  På mandag skal hele trinnet igjen ha felles gym (to saler). Vi håper de i A

som ikke pleier å dusje (når gym er på slutten av dagen) får med seg denne beskjeden og husker

dusjetøy, slik at det lukter godt i klasserommet.

Vi er godt i gang med temaukene våre og elevene rullerer mellom ulike stasjoner. Vi trekker inn

bærekraft i de fleste fag og noen la kanskje merke til leseleksene forrige uke….. Ganske

avansert innhold, men vi bearbeider det på skolen og nå er alle elevene i gang med å skrive

argumenterende tekster for eller mot olje- og gassproduksjon. Det er lekse å lese gjennom

teksten for en voksen hjemme før den blir levert. Dere hjemme har lov å komme med innspill til

både innhold og form.

I engelsk skal elevene ha en debatt om ulike temaer som handler om bærekraft.  De har i lekse

å fullføre og øve på argumentene sine og på torsdag kjører vi debatt :)  Elevene trakk temaer og

fikk heller ikke velge om de er enige eller uenige i påstanden, flere må derfor “gå i en rolle” og

late som, for å virke overbevisende ;)  Be gjerne om å få se teksten de har forberedt.

De flinke studentene våre fullfører denne uken sin  siste praksis og vi ønsker dem lykke til med

resten av studiet!

Vi ønsker alle som er så heldige å ha vinterferie en super uke!

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina
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