Arbeidsplan 9B uke 22, 23 og 24
Informasjon:
- 31. mai: Forberedelse matematikk – 1 og 2. økt
- 1. juni: Tentamen matematikk
- Uke 23: arbeidsutplassering. Elevene jobber hele uka på tildelte arbeidsplasser.
- Uke 24: elevbedrift. Eleven har noen timer på skolen, men skal for det meste jobbe
i egen bedrift, med eget prosjekt.
Avsluttes med innlevering av regnskap og presentasjon av bedriften.
- Eystein vil være borte fra skolen fra 10/6 til og med 18/6.

Fargekoder og informasjon om itslearning
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Prøver
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Innleveringer
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Presentasjoner
Dersom et fag er markert med en farge i timeplanen under eller på prøveplanen for neste uke, betyr det
at det er en prøve/presentasjon/innlevering i tilknytning til faget. Se oppslag/kalender på itslearning for
mer informasjon. It's learning:
It’s learning er skolens kommunikasjonskanal der lærerne informer elevene om hva de skal jobbe med i de
ulike fagene. Vi legger ut mer eller mindre detaljerte øktplaner for hver time på kalenderen i it’s learning, og
vi forventer at elevene deler passordet sitt og bruker it’s learning med foresatte, slik at foresatte kan få mer
presis informasjon om temaet i timene.
Elevene, bør laste ned It’s learning appen for å forenkle kommunikasjon. Denne er gratis.
Lekser blir gitt i timen eller på it’s learning, og det forventes at elevene sjekker dette jevnlig

Uke 22
08.3010.00

Mandag 31/5
Fag: Matte

Onsdag 2/6
Fag: UDTV

Torsdag 3/6
Fag: Naturfag

Fredag 4/6
Fag: Valgfag

Tema: elevbedrift

Tema: elektrisitet

Tema: se
itslearning

Fag: Kunst og
håndverk

Fag: Mat og
helse

Fag: Mat og
helse

Tema: Nøkkelring

Tema: Gourmet

Tema: Rapport
mat og helse.

Fag: UDTV

Fag: Gym

Tema: Forberedelse
til tentamen i
matte/elevbedrift

Tema:
Tinestafetten!
- Alle møter
ferdig skiftet på
banen kl. 11.40.

Fag: Mat og
helse

Fag:
Samfunnsfag

Tema: Gourmet

Prøve i 2.VK.
Tema: se
itslearning

Fag: Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag

Fag: Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag

Tema: Forberedelse
til tentamen

10.1011.10
Lunsj
11.4013.10

13.2014.20

Tirsdag 1/6
Tentamen i
matematikk
Husk utstyret du
trenger, mat og
drikke.

Forberedelse til
Øve til prøve i Øve til prøve i
Lekser
samfunnsfag.
samfunnsfag.
(til den tentamen i matte
aktuelle
dagen)
Valgfag og språkfag må sjekke it’s Learning for tema og plan for timene.

Uke 23
08.3010.00
10.1011.10
Lunsj
11.4013.10
13.2014.20

Mandag 7/6

Uke 24
08.3010.00

Mandag 14/6

10.1011.10
Lunsj
11.4013.10
13.2014.20
Lekser
(til den
aktuelle
dagen)

Tirsdag 8/6

Onsdag 9/6

Torsdag 10/6

Fredag 11/6

Torsdag 17/6

Fredag 18/6

Arbeidsutplassering i bedrifter.
Oppmøte og arbeidstid er avtalt med bedriften.
Eleven vil få besøk av lærer ute på arbeidsstedet.

Tirsdag 15/6

Onsdag 16/6

Forberedelse til
elevbedrift på
skolen.

Avslutning av
elevbedrift.
-Sluttføring av
regnskap
-Tilbakebetaling
av andelsbrev

-Oppmøte på
skolen
-Forretningsplan
-Arbeidsplan
-Budsjett
-Skriftlige avtaler
-Ansvarsfordeling

Kl. 11.40
-Innlevering
av regnskap
Presentasjon
av bedriften
Føre regnskap kontinuerlig
Ta vare på alle kvitteringer/avtaler

Valgfag og språkfag må sjekke it’s Learning for tema og plan for timene.

