Ukeplan 10. klasse uke 42 – 18.10-22.10
Vi går i gang med elevsamtaler denne uken.
Dag
Fag
Norsk

Matte
Engelsk

Til tirsdag
Fagsamtale for: Bethel, Elias, Martah,
Morten, Anna, John Philip, Christine og
Amadeus.

Til onsdag

«Du skal ære din far og din mor, så dine dager kan
bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.»
2.Mos.20:12 (BGO)

Til torsdag

Til fredag

Til mandag

Fagsamtale for: Leah, Delet, Julie,
Benjamin, Hawi, Filip, Maria og
Donnel.

Øv til prøven i algebra. Se kjennetegn på
måloppnåelse og eksempeloppgaver på
Classroom. Vær målrettet i øvingen og jobb
i Matemagisk, Campus eller Classroom.
Husk: Blyant, viskelær og linjal.
Work on the assignment on Classroom.

Fagsamtale om selvvalgt tekst med
fokus på virkemidler, tema og unges
livssituasjon.
Prøve i algebra. Se kjennetegn på
måloppnåelse og eksempeloppgaver på
Classroom. Som øving, jobb med oppgaver
fra Matemagisk, Campus eller Classroom.
Husk: Blyant, viskelær og linjal.

Kunne bruke og forklare ulike
regnemåter i algebra.

Work on the assignment on
Classroom.

Culture in English speaking countries

Les s. 54-65 i «Makt og menneske
– Geografi 10».

Samfunn
Naturfag
KRL

Repeter s. 16 og 17 og gjer
nøkkelspørsmålene s. 17

Spansk

Oversett til norsk teksten “Hemos estado
en Barcelona”. Lever på Classroom.

Bærekraftig utvikling
Kunne si noe om arvelige egenskaper
og sykdommer
Filosofi, filosofer og filosofihistorie

Gjør læringsstien på Classroom.
Gjør oppgaven som du finner på
Classroom.

Kunne snakke om noe som har
skjedd.
Communication and vocabulary

Gjør oppgaven som du finner på
Classroom.

Eng. ford.
Annet

MÅL FOR UKA

STORSAMLING! Ta gjerne med penger til
fadderbarna våre. Teknisk team og
lovsangsteam møter kl 07.45 😊
Husk pølser/pølsebrød/kaker til salget!
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Husk gymtøy!

Husk gymtøy!

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE:

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER (uke 42):
(NB: endringer kan komme)
Prøve i matematikk torsdag 21. oktober: Algebra

Vennlig hilsen
Sturla Sævereide
e-post: sturla@skg-skole.org

INFORMASJON TIL HJEMMET:
I ukens Bibelvers blir vi minnet på at i tillegg til å være takknemlig til Gud, vår skaper og Far i himmelen, for at Han har skapt oss og gir oss livet hver dag, skal vi også være
takknemlige for at våre jordiske foreldre har gitt oss livet. Jesus er tydelig på hvor stor ære og takknemlighet foreldre skal ha i Mark.7:10-12. Ingen annen «from» gjerning
kan erstatte den direkte hedringen en skal gjøre av mor og far. Og elevene i 10. klasse har ALL mulig grunn til å både adlyde, hedre, elske og være takknemlige for sine flotte
foreldre!
Velkommen tilbake fra høstferie. Jeg håper alle har hatt en fin uke, der man har kunnet tenke på alt annet enn skole.
Minner igjen om det jeg skrev før høstferien: Det har den siste tiden vært en del som har kommet på skolen
uten å ha spist frokost hjemme, og uten å ha med seg skikkelig matpakke. Jeg håper dere som foreldre kan
være med på å hjelpe de flotte ungdommene til å spise før de drar hjemmefra, og å ha mat som gir energi i
løpet av dagen. 😊
Vi begynner med elevsamtalene denne uken. Og så blir det utviklingssamtaler etter det. E-post blir sendt ut
med nærmere beskjed.
Ellers minner jeg igjen om at skolens bygg og område er mobilfri sone. Vi har sett hvordan enkelte elever står
og går med nesa ned i mobilen til lenge etter at det har ringt inn på morgenen. Derfor skal det være mobilfritt
fra kl. 08:15. Telefoner som blir inndratt som følge av dette må hentes i administrasjonen på slutten av dagen,
og det blir sendt melding hjem til foreldre.
Husk at dersom dere ønsker å ha melk, eller annen drikke på skolen, må dere gå inn på www.skolelyst.no, og
melde dere på ordningen.
Hvis dere ønsker å kontakte meg er e-post den desidert raskeste måten å komme i kontakt på. Jeg besvarer så
raskt jeg kan.
La oss fortsette å be for landet vårt og situasjonen i verden, at Gud skal gripe inn og at det hele skal bli et
vitnesbyrd om Hans godhet og allmakt.
John Philip er ordenselev denne uka.
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