Uke: 42
Klasse: 8B
Navn:______________

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte!

Elverum ungdomsskole
Mandag,
tirsdag, torsdag
09.00 - 10.00

Onsdag, fredag

Time

Mandag

09.00 – 10.00

1

MAT

10.05 – 11.05

10.05 – 11.05

2

Tirsdag
KRLE

Musikk

11.25 – 12.25

11.30 – 12.30

3

KRLE

12.55 – 13.55

12.35 – 13.35

4

Udv (30 min)
Valgfag

14.00 – 15.00

Uke

MAT

5

Mandag

Tirsdag

Onsdag

ENG

NOR

NOR

ENG

MAT

NOR

Torsdag
NAT/
ENG

Helse og omsorg

SAMF

Fremmedspråk/ar
beidslivfag/mat.f.
SAMF
MAT

NAT/
ENG
ENG/
NAT

Onsdag

NOR

Fredag

Fremmedspråk/arbe
idslivfag/mat.f.

SAMF

MAT

MAT

SAMF

Kunst og håndverk

11.25-12.10: DKS
Kroppsøving

NOR

NOR

NAT

NAT

NOR

Torsdag

Fredag

42
Skriveøkt engelsk 1t

43

Matteprøve, tall og
tallregning

Skriveøkt norsk –
leserinnlegg 2t

44
45

Beskjeder:
✓ Til foresatte: Ved fravær ønsker skolen at dere gir beskjed om fraværet før 1. time via Visma-app. Legg gjerne inn
fraværet i Visma. Hvis vi ikke mottar beskjed, vil vi sende ut melding til foresatte om fravær.
✓ Ved korttidsfravær har eleven selv ansvar for å oppdatere seg faglig.
✓ Vi tenkte å gjøre klasserommet så koselig som mulig. Om du har en plante med krukke å avse til vinduskarmen, så
hadde det vært supert om du kunne ta den med.
✓ Du skal alltid ha med PC og øreklokker til timene
Kontaktinfo:
Teamkontor D221, telefonnummer: 62433975
Teamlærere:
David Basteskår
Elisabeth Sørdal
Bente Wien
Lisa Råtrø

David.Aleksander.Basteskar@elverum.kommune.no
Elisabeth.sordal@elverum.kommune.no
Bente.Meidell.Wien@elverum.kommune.no
Lisa.Ratro@elverum.kommune.no

Fravær meldes i appen Visma min skole (meld fravær) før skolestart.

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte!

Uke: 42
Klasse: 8B
Navn:______________

Elverum ungdomsskole

FAG/MÅL

LEKSER

Norsk

Om du er hjemme fra skolen eller ønsker å lære mer kan du se på kurs 3
“Kommunikasjon” og kurs 5.4 under kurs 5 “Saktekster” på skolestudio.no, eller se s.
10-21 og s. 134-149 i læreboka (Kontekst).

Kommunikasjon og
argumenterende tekster

Gjerne les/hør på bok i 15min to dager i uken.
Og vil du øve litt på nynorsk kan du lese nyheter på framtida.no

Engelsk

Homework for Wednesday

Heroes

Lean the new words you’ll find on quizlet.
(More info on Teams – English)

https://www.skolestudio.no/
Fagrom: Enter
Matematikk

Vi jobber videre med brøk, prosent og desimal og primtall/faktorisering

Tall og tallforståelse
Om du er hjemme fra skolen eller ønsker å lære mer, kan du jobbe med aktuelle
oppgaver som du finner her:

Samfunnsfag
Nytt tema: Landskapet og
menneskene

https://bit.ly/3zhnDZx
Lekse til fredag:
Se tre (3) droneklipp, og skriv ned hvor dette er og hva du ser (beskriv landskap)
Link: (https://tv.nrk.no/serie/norge-fra-lufta/2019/KMTV20001418/avspiller)

Naturfag
Økologi

KRLE

Lekse til mandag neste uke (uke 43)
Gjør ferdig jeg og de andre + Samvittigheten
https://www.skolestudio.no/Horisonter--KRLE---8-10/f9d8353c-de6e-40f9-900ce79882076cf0--Rett%20og%20galt

Kroppsøving
Språkfag

Språklærerne legger ut leksene på Teams

