Ukeplan 11. klasse uke 12 – 21.03–25.03
Kollekt til fadderbarna på torsdag! 😊
Dag
Fag
Norsk
Matte

Engelsk

Til tirsdag
Tenk ut kva din påskekrim kan handle
om.
Gjennomfør forelesning 6.1 og 6.2 på
Campus (om funksjoner). Totalt vil det
ta ca 45 minutter, så prøv så godt du
kan å få med deg alt.

Til onsdag

«Han slettet ut skyldbrevet som sto imot oss med
bud, det som vitnet imot oss. Han tok det bort ved
at Han naglet det til korset».
Kol.2:14 (BGO)

Til torsdag

Til mandag

Tenk ut kva din påskekrim kan handle
om.
Jobb i 20 minutter med oppgaver om
funksjoner i Campus, fortrinnsvis (først
og fremst) i 6.1, 6.2 og 6.3. Velg
oppgaver som passer for ditt nivå.

Kunne regne ut y-verdien når man
har en x-verdi i lineære funksjoner.
Kunne finne stigningstall og konstantledd. Forklare proporsjonalitet.
Read, reflect and write about people
who have overcome challenges in
life.

Writing Session, lesson 1-3.
You are to write a text about
“Challenges”.

Les s. 84-87 i “Makt og menneske –
Historie 10». Svar på spm. 2,3,5 og 6 s.
87. Lever på Classroom.

MÅL FOR UKA
Vi har fokus på skriving.

See task on Classroom. As a
preparation for the Writing Session on
Friday, also look for information about
people who have overcome challenges
in life. Practise vocabulary (Classroom).

Samfunn

Til fredag

Les s. 88-91 i «Makt og menneske –
Historie 10». Svar på spm. 1-3 s. 90.
Lever på Classroom.

Den kalde krigen

Naturfag
Gjør fordypningsoppgave 5 s. 228 i
«Tros som bærer». Lever på
Classroom.

KRL
Oppgavebok, side 4, oppgave 4.

Oppgavebok, side 6, oppgave 9

Gjør oppgaven som du finner i
Classroom.

Read about the seven Christians who
changed the world. Link on Classroom.

Work on the assignment on Classroom.

Work on the assignment on
Classroom.
Engelsk skrivedag de første
tre timene på fredag.
Gym: Sjekk Classroom for
informasjon om timen.

Spansk
Eng. ford.
Annet

Les s. 226-227 i «Tro som
bærer».

Fysisk aktivitet: Sjekk Classroom for
info om timen!

STORSAMLING! Husk penger til
kollekten til fadderbarna.
Pølse- og kakesalg.

Side 1 av 2

Andre religioner

Kunne reflektere om klima og
årstidsforskjell mellom Sør-Amerika
og Norge; kunne lage en plakat om
de forskjellige årstider på spansk.
Communication and vocabulary
Husk gymtøy.

PRØVER/INNLEVERINGER DENNE UKEN:
Engelsk skrivedag: Fredag 25. mars.

Kommende prøver / innleveringer:
Norsk skrivedag: Tirsdag 29. mars.

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

INFORMASJON TIL HJEMMET:
Ukens Bibelvers minner oss om det Jesus gjorde for oss da Han døde på korset. Skyldbrevet, som sier hva vi har gjort av gale ting, og va vi ikke har gjort av gode ting, og som
vår samvittighet minner oss om hver eneste dag, ble spikret opp på korset sammen med Ham, slik at vi nå kan leve frie fra synd, skyld og skam. Synden er alle de gangen vi
ikke lever opp til våre egne idealer og tanker om hvordan vi skal være, skylden er samvittigheten som forteller oss om dette, og skammen er den gnagende følelsen av at vi
ikke er gode nok til noe som helst, fordi vi har bommet på noe annet en annen gang. Når vi kan gi synden til Jesus, og Han renser oss, er skylden plassert på korset, og
skammen har ikke lenger noe å feste seg i i oss. Vi har så mye å takke Jesus for – hver dag!
Vi har hatt studenter med oss i to uker. De var veldig takknemlige over å ha vært på skolen vår, og – ikke minst
– den åpenheten og kjærligheten de ble møtt med av klassen. På fredag hadde de med kake og is, og takket
seg.
Det blir utviklingssamtaler i neste uke. Dere får papirene hjem på fredag.
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.
Julie er ordenselev denne uka.
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