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Delvis nettbasert. Studiepoeng: 15+15 Antall samlinger høst og vår: 3+3 Studiested: Oslo Mer
informasjon om studiet: https://oslomet.no/studier/lui/evu-lui/norsk-1 ...
Norsk 1, 1-7. trinn - udir.no
Tirsdag 14. mai, kl. 09.00 ble trekkfag kunngjort for elevene. Elevene på 10. trinn har kommet opp i
norsk eller engelsk. Det er viktig å tenke positivt og fokusere på det man kan få til.
Forside - Søndre Modum ungdomsskole
Orakel-tjenesten kommer til å være stengt i forbindelse med sentralt gitt eksamen i matematikk i
grunnskolen 16. mai 2019. Det er dermed tilrettelagt for at matematikk.org kan brukes som
nettbasert hjelpemiddel.
matematikk.org: Forsiden
Førskoledager. Mandag 3. og tirsdag 4. juni er våre "førskoledager" for nye 1. klassinger.
Invitasjonene sendes hjem til alle skolestartere i løpet av noen få dager.
Veitvet skole
Det nærmer seg eksamen på 10.trinn og vi er opptatt av at elevene skal være best mulig forberedt.
Hvilket fag de kommer opp i blir offentliggjort den 14.mai.
Lagård ungdomsskole - lagaard.eigersundskolen.no
Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse knyttet til tanker og følelser om mat, kropp og vekt. Mange
unge strever med å håndtere at kroppen forandrer seg i oppveksten. Som foreldre må vi være gode
rollemodeller og oppmerksomme på endringer.
Skjevik barne- og ungdomsskole
Kursene i Norsk for utlendinger består av trinndelte kurs fra trinn 1 til trinn 4. I tillegg tilbys det et
kortkurs på nybegynnernivå som tilsvarer den første halvdelen av trinn 1.
Norsk utlendinger - NTNU
Under skriftlig eksamen på 10. trinn vil tilgangen til internett stenges, bortsett fra de nettbaserte
hjelpemidlene (nettsidene) som står under. Google er også stengt og kan ikke brukes til å søke
etter sider. I stedet kan man klikke på lenkene under.
Sarpsborg kommune - Eksamen - nettbaserte hjelpemidler
Ingen dokumenter samsvarte med søket ditt på {{searchqueryinsearchbox}}.. Har du stavet riktig,
kan mulige årsaker til at du ikke får treff være at faget kun har muntlig eksamen
Finn eksamensoppgaver - Søk - Udir.no
Aksjonsuker: språkbruk. De siste to ukene har skolen, i samarbeid med FAU, gjennomført en aksjon
for å sette fokus på språkbruk blant elevene.
Nordpolen skole
Den 8. mai skal det vere ei større øving ved Eid ungdomsskule kl. 17.00 og utover kvelden. Det er
dei ulike naudetatane, som ambulanse, politi og brannpersonell som øvar seg på ei kritisk hending.
Velkomen til Eid ungdomsskule.
Vi på Blomdalen er stolte av at tre av våre elever har kommet seg helt til semifinalen av
Klassequizen 2019. Olaf Amani Sætrenes Olsen, Emmerik Schou og Helena Fjeldsgaard Lavoll
representerer Blomdalen skole i den fjerde og siste semifinalen av Klassequizen på NRK på lørdag
11. mai kl. 19.50.
Blomdalen Skole
Sal og scene gruppa ved Os ungdomsskule inviterer til framsyning av den Fame-inspirerte
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musikalen i Oseana torsdag 28.3. Vi håpar på fullt hus!
Os Ungdomsskule
To prøvesett - to ganger i året - på tre trinn! Bruk tiden din på undervisning, veiledning og
læringsfremmende aktiviteter, og la Cappelen Damm levere terminprøvene!
Terminprøver Engelsk | Cappelen Damm Undervisning
2.1.3 Fastsatt timetall. Det er fastsatt et samlet minstetimetall for elever på 1.-7. trinn og for elever
på 8.-10. trinn som elevene har rett til. Skoleeier har plikt til å gi dette timetallet, men står fritt til å
tilby flere timer. Friskoler som er godkjent for å følge LK06 fullt ut, jf. forskrift til friskoleloven
§2A-4b, står også fritt til å tilby flere timer. Et utvidet ...
2. Grunnskolen - udir.no
I dag fikk elevene beskjed om eksamensfag. Det ble norsk i år. Elevene på tiende trinn virket
fornøyd med det. Elever og lærere er alt i gang med forberedelsene.
Berlevåg skole
Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av
urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
NRK Skole – Lærerike programmer og klipp
Kurs er en viktig del av Statpeds tjenestetilbud. Vi tilbyr åpne kurs, e-kurs og kurs som
kommuner/fylkeskommuner kan søke om å få fra Statped.
Statped | Kurs og konferanser
Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne.
Senteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i
ulike fag og på ulike opplæringsnivå.
Skrivesenteret
Pasiones dekker læreplanen i spansk nivå II. Spanskverket består av lærebok, elevnettsted med
lydstoff og lærernettsted. I tillegg er læreboka tilrettelagt som brettbok. Forfatternes intensjon med
spanskverket er å skape engasjement og interesse for det spanske språket gjennom å formidle et
moderne og oppdatert bilde av den spansktalende verden.
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