Arbeidsplan 9B uke 20 og 21
Informasjon:
- 31. mai: Forberedelse matematikk – 1 og 2. økt
- 1. juni: Tentamen matematikk
- 26.mai: fagdag. Temadag med ungt entreprenskap.
- Prøver og tentamen: det vil bli satt opp nye tider for at elever som var borte på
tentamen/prøve, kan ta prøven senere. Elever vil varsles på itslearning.
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 20
08.3010.00
10.1011.10
Lunsj
11.4013.10
13.2014.20

Mandag 17/5
Tirsdag 18/5
Grunnlovsdagen Fag: Matte

Fri og feiring!

Onsdag 19/5
Fag: Norsk

Torsdag 20/5
Fag: Naturfag

Fredag 21/3
Fag: Valgfag

Tema: Funksjoner

Tema: lese skrive

Tema: elektrisitet

Tema: se
itslearning

Fag: KRLE

Fag: Kunst og
håndverk

Fag: Mat og
helse

Fag: UTDV

Tema: Nøkkelring

Tema: Muffins cup

Fag:
Samfunnsfag

Fag: Mat og
helse

Tema:
Dagsaktuelt

Tema: Muffins cup

Tema: Jerusalem

Fag: Engelsk
Tema: The 1960’s

Fag: UTDV
Tema:
Dagsaktuelt

Fag: Språk/
fordypning/
arbeidslivsfag

Lekser
(til den
aktuelle
dagen)
Valgfag og språkfag må sjekke it’s Learning for tema og plan for timene.

Tema: Ukenytt,
ukas nyhet

Fag: Gym
Tema: se
itslearning

Uke 21
08.3010.00
10.1011.10
Lunsj
11.4013.10

Mandag 24/5
Andre
pinsedag
Fridag

Tirsdag 25/5
Fag: Matte

Onsdag 26/5

Torsdag 27/5
Fag: Naturfag

Fredag 28/5
Fag: Valgfag

Tema: Funksjoner

Fagdag

Tema: elektrisitet

Fag: KRLE

med ungt
entreprenørskap!

Tema: se
itslearning

Fag: Mat og
helse

Fag: UTDV

Tema: kjennskap
til religioner

Fag: Engelsk
Tema: The 1960’s

Tema: Muffins cup

Fag: Mat og
helse
Tema: Muffins cup

13.2014.20

Fag: UTDV
Tema:
informasjon før
fagdag

Lekser
(til den
aktuelle
dagen)

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

Tema: Ukenytt,
ukas nyhet

Fag: Gym
Tema: se
itslearning

