UKEPLAN FOR KLASSE 7A – UKE 23
Timeinndeling

Mandag

08:30

09:30—
09:55

Friminutt
(Sykkelbanen/UFOhuska)
EN/NO

10.0010.30

11.3011.55
11:5512:55

13:0014:10

Tirsdag
Møt ved enhjørningen
EN/NO
Vi ser dokumentar – film

08:30 –
09:30

10:3011:30

Dato: 2. - 5.juni

Spising ca. 11.00

Onsdag
Møt ved enhjørningen
Jobbe med diverse
oppgaver (Bente og
Ronny)
Elevene skal ta
sprøyte i dag.

Friminutt
(Kanonballbanen)

Jobbe med diverse
oppgaver (Bjørg og
Magnhild)

SAMF/KRLE
(Magnhild)
Tema: Landskap og
levemåter. Vi lærer
om regnskogen.

Fridag
Friminutt
(Kanonballbanen)

Friminutt
(Slåballbanen)

NO/EN

Jobbe med diverse
oppgaver (Magnhild og
Ronny)

Etterarbeid filmen

Møt ved enhjørningen
SAMF/KRLE
(Magnhild)
Tema: Landskap og
levemåter. Vi lærer
om regnskogen.

Friminutt
(Fotballbanen)

Vi ser dokumentar – film

Vi ser ferdig
dokumentaren - filmen
NO/EN

Torsdag

Kort dag for de som har
vært flinke og levert inn
oppgavene i K&H og NA
disse ukene – ferdig 12.20!
De som har tatt dette som
fridag, må være igjen på
skolen og gjøre ferdig ikke
levert arbeid.

Spising ca. 11.00
Friminutt
(Sykkelbanen/UFOhuska)
KØ (Ronny)

Fredag
Møt ved enhjørningen

UTESKOLE HELE
DAGEN (Bente,
Magnhild, Ronny,
Bertil)
Husk klær etter
været og gode sko!

Skoledagen slutter
12.20.
GOD HELG!

INFO TIL HEIM/ELEV:
•

Denne uka skal elevene møte på skolen på onsdag også. Dette er på grunn av at de skal ta sprøyte i regi av helsesykepleier.
Oppmøte på vanlig sted til vanlig tid (08.30). Det blir en kort skoledag, for de som har gjort jobben sin på hjemmeskolen, som
vil si at de slutter når klokken er 12.20. Det er tilbud om buss for busselevene. De elevene som ikke har gjort ferdig arbeid må
være igjen på skolen og jobbe til 14.10.

•

Nå har vi endelig fått klarsignal for en bortimot normal skolehverdag. Regler for hygiene og matpakke gjelder. Toastjern og
vannkoker er fremdeles pakka bort.

•

En del elever møter uten oppladet iPad. Dette er viktig å ha klart til hver eneste skoledag!

Viktige mål denne uka:
Norsk

Vi skal se og jobbe med dokumentarfilm

Engelsk

Vi skal se og jobbe med dokumentarfilm

Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag

Landskap og levemåter.

KRLE

Filosofi og etikk

