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SKRIVE EN MELDING
E-POST TIL EN VENN.
HVA VIL DU GJØRE I HELGEN?

BESKRIVE ET BILDE
HVA SER DU PÅ BILDET?
HVA GJØR PERSONENE?

SKRIVE EN TEKST
FORTELL OM HUSET DU BOR I.
SKRIV MELLOM 80 OG 200 ORD (IKKE KRAV
FOR A1)

jeg går på tur så besøke jeg med venner, jeg
vasker klær å lage middag , noen gang jeg ringe
min familie.jeg spiller kort også ser på tv. spiller
jeg fotball . jeg liker å ringe kone min, jeg gjør
leks, lese jeg boke.

manen lager mat, moama snakker telefon, barne
sitter på tebe, jente leser avis, gutter skriver
tekne, hunden spiser met

huset mitt har tre soveromer , ei stue , et bat og
6 vinduer. en tv huset mitt ligger i *gatenavn*
huset mitt er hvit,

Hei *navn*! Hvordan går det? jeg håper alt
bra! :). I helgen jeg skal gå på tour til *By*, jeg vil
spiser is. Hva med deg? Hilser *Navn*.

Det er en familien. Familien er pa kjøkkene , far
lage mat og mama snakke i telefon. Barna sitter
på bord og baby ligger på gulv, baby gråter.
Barna lese avis. Dere har en katt, katten spiser.
Mama smiler og papa er glad fordi de skal spise
sammen.

Huset mitt er veldig fint!!!. Huset har et stor bad,
to soverom , en soverom er til baby og andre er
for jeg og min mann. Kjøkkene er med fint plass.
Vi har også en terrasse. Huset har stua veldig fint
plass. Vi bor i *By* jeg liker so mye fordi jeg kan gå
til Meny og Rimi, også jeg har nærmere restauranter, Kaffe, apotek, mye andre ting. Huset mitt
er lys. Har mange vinduene , gardinene og vi har
fint parkering. Jeg er veldig glad med huset mitt.
Snart kommer baby så jeg skal kjøpe fint ting for
babyrom, en seng, stellebade og leker. Jeg skal
kjøpe et bord med fem stoler, så vi kan sitter og
spiser. Vi har også sofa, tv. Min mann skal ha på
stua et bord med datamaskin så han kan jobber.
Vi har på vegen noen bilder. Bildene er om baby,
min man og jeg, min mor og far. Min soverom har
en stor seng, to nattbord, to lamper og fint plass
for klær. Jeg har også vaskemaskin på bade. Mitt
huset er koselig og varm.
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BESKRIVE ET BILDE
HVA SER DU PÅ BILDET?
HVA GJØR PERSONENE?

SKRIVE EN TEKST
FORTELL OM HUSET DU BOR I.
SKRIV MELLOM 80 OG 200 ORD.

BEGRUNNE EGNE MENINGER
SKRIV EN E-POST TIL STYRET I
BORETTSLAGET.
SKRIV MINST 80 ORD.

Det er et kjøkkenet. Faren lager mat og tar
en rød skje. Mora står å snakke telefon, hvit
telefonen henger på veggen. Hun kle på brøn
genser og gul sokker. Gutten siter å tegne et
bilde, jente sitter å lese bok, sma barn siter på
tappe å gråter. På tappen det har mange leking.
Katen spiser katmat katen er bron. På veggen
henger et stort bildet og kallender. På boredt
det har blyanter og boka. På kjøkkenet det har
stor skap, kaserolle, panne, oven, tre stoler, et
tappe og et bord.

Jeg bor i et lellighet. Min lellighet er litten og
rød. Det har et stue med kjøkkenet, et litten
soveroom, en gang og et bade. I stue det har to
sofa med bordet, et TV med TV bordet, to stoler
med bordet, to tapper og på vindua henger fire
hvit gardiner. På kjøkkenet det har et kjøleskap,
oven, mikrooven og skape. På soveroom det har
et senge, på vinduet henger to svart dardiner,
et skap og et rød tappe. På gangen det har et
tappe, et henger jakke og et speil. På badet det
har et speil, et skap, et litten tappe og et gardin.

Hei! Vi bor mange år dette hus, huset er narmere
til jobber min og til barna skolen. Vi finner ikke andre leiligheten hus. Hvorfor du tillegg 1000 kroner
til leiligheten mitt. Det er veldig mye for mine. Hvis
du kan bare 500 kroner tillegg.Hilsen *Navn*

På bildet ser man en familie med tre barn, som
er på kjøkkenet. Faren står ved comfyr og lager
mat. Ved siden av ham står kona hans. Hun er
på telefon og ler mens hun snakker. Mellom
mannen og kvinnen ser man en katt som spiser
maten sin. Foran faren sitter en liten gutt på en
teppe med noe leker. Han gråter og skriker, men
ingen annen person ser på ham. På bordet sitter
de to andre barn. En jente og en gutt. Gutten
tegner et bild og jenta leser avisen. Kjøkkenet
på bildet har et vindu. Gjennom det kan man
ser at det er snø ute og at noen har bygget en
snømann.

Jeg bor i en enebolig sammen med den familien
jeg jobber i. Vi har et stort kjøkken uten dør til
stua. I stua står en sofa ved siden av tven og
en spisebord, som vi bruker, når vi har besøk og
spiser sammen. Mellom kjøkken og stua er det en
liten gang med arbeidsbord, datamskin og stort
skapet til bøker. Dessuten er det tre soverom. To
i andre etasje ved siden av lekeromet til barn og
en til foreldrene i første etasje. I første etasje er
det også et baderom med stort badekarre, dusj
og vasken og et lite gjestebad med bare toalett
og vasken. En annen ting er at vi har også et lite
vaskerom og et klærsrom ved siden av det store
badet. Jeg har mitt eget bad i første etasje. Det
er et lite bad, men jeg har alt jeg trenger på det. I
tillegg har jeg to egene rom ved siden av hverandre i andre etasje. Et er soveromet mitt og det
andre bruker jeg som en liten stua bare til meg.
Huset vår har også en garasje og hagen.

Hei, jeg skriver til dere på grunn av foreslagen
deres å bygge balkonger til vår leiligheter. Hvis de
som bor her ville har et balkong i leiligheten deres,
så hadde de kansjke bestemt seg for en annen
leilighet. I tillegg tror jeg, at ikke alle har råd til
1000 kroner mer i måneden. Når dere begynner å
bygge de nye balkongene er det også masse folk
som kommer til å jobbe her. Noen av leietakerne
kan bli stresset av det. Jeg synes ikke at det er
notvendig å bygge balkonger, fordi vi trives her,
som det er nå. Med vennligst hilsen
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BEGRUNNE EGNE MENINGER
Skriv en e-post til busselskapet og forklar hvorfor
det er viktig at bussene går like ofte som før.

ARGUMENTERE
Bør vi fjerne hjemmelekser fra skolen?
Presenter saken kort. Ta stilling til spørsmålet, og argumenter for ditt syn.

Hei
Jeg heter *navn* og bor på *sted*. Jeg hørte at dere
skal legge ned bussruten der jeg bor. Det er ikke et godt
forslag, mener jeg og nesten alle jeg har snakket med.
Vi mener at det er noe ubehalig for oss som bruker buss
hver dag.

I dag er stor diskusjon om hjemmelekser. Det finnes forskjellige mening. Hjemmelekser
skaffer store forskjeller mellom elevene, hevder noen. Andre synes det er viktig å bevare
hjemmeleksene for å komme gjennom pensum, men noen synes at skolen må tilby leksehjelp
til elevene som har behøv for det. For å svare til spørsmålet “bør hjemmeleksene fjernes”, må
man vurdere alle sidene.

Det er viktig at bussene går like ofte som før. Området
er ganske langt fra byen og det er bare en buss som
kommer her. Dessuten ligger *sted* ganske høyt på
fjellet, og derfor det er vanskelig å gå eller sykle. Alle som
bor her har jobber i forskjellige sted. Det betyr at ligge
ned bussrutene vil gjøre det vanskelig å gå eller komme
hjem fra jobb, særlig hvis man må bruke andre bussruter
også. Sist, men ikke minst ikke alle har bil som kan bruke i
stedet for bussen.
Vi ber dere om å bevare alle rutene.
Mvh
vi som bor på *sted*

Det er sant at hjemmelekser kan skaffe forskjeller mellom elevene. Alle elever har en
anderledes bakgrunn. Foreldrene spiller en viktig rolle. Det er mange foreldre som har høyre
utdanning til å hjelpe barna deres med leksene. Disse foreldre er intressert i å følge med hva
barna sine lærer på skolen. På den andre siden foreldre har ikke den som trenger til å hjelpe
barna sine. Mange synes også at hjemmeleksene ødeleger fordi barna mister mye av sin
fritiden. De mener at barna ikke får muligheten til å koble av etter lang dag på skolen. Barna
forsetter å være på skolen mens de er hjemme, synes noen. Andre tenker at hjemmeleksene
er bra på grunn at det er viktig å komme gjennom pensum.
Min mening er at det er greit å ha lekser men skolen og lærerne bør redussere leksene. Barna
skulle ikke få lekser bare for å ha noe å gjøre hjemme. Jeg menner at barna kan få lekser om
viktige ting. Dessuten er det en god ide at skolen tilbyr leksehjelp. For eksempel på de siste
to timer på skolen. Barna kan gjøre det på skolen mens de får hjelp fra den samme person,
læreren. Det er mest viktig unngå diskriminering enn å tenke på pensum eller karakterer.
Samtidig kan vi hjelpe barna utvikle seg på en kreativ måte utenfor skolen i stedet for å legge
press på de med skolelekser.
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BEGRUNNE EGNE MENINGER
Skriv en e-post til busselskapet og forklar hvorfor
det er viktig at bussene går like ofte som før.

ARGUMENTERE
Bør vi fjerne hjemmelekser fra skolen?
Presenter saken kort. Ta stilling til spørsmålet, og argumenter for ditt syn.

Hei. Angående bussrutene som skal legges ned på *sted*.
Nylig fikk vi som bor i nærmiljøet beskjed at dere vil legge
ned noen av bussrutene her. Det mener vi er en dårlig
ide.

I mange land er lekser fremdeles en viktig del av læreprosessen. I mange år hadde man
mening at elevene må gjøre lekser og må jobbe selvstendig hjemme med det de lærte i
klassen for å huske det og få bedre resultater. Nå mener mange at lekser bare bidrar til å øke
forskjellene mellom de sterke og de svake elevene. Likevel foreslår andre å beholde leksene,
men at elevene må få leksehjelp for de svakeste.

Som dere sikkert vet finnes det ikke noe annet enn
bussen å bruke for å komme oss på jobb eller på studiesteder. Å legge ned noen av bussrutene vil gå på bekostning av vår hverdag. Vi må altså våkne opp en time
tidligere, og vi skal også komme hjem en time senere.
For ikke å snakke om de som har barn som må kjøres og
hentes til og fra barnehagen. Alt dette kan virke negativt
på beboerenes daglig liv.
Jeg håper dere ser på det fra et annet perspektiv og
tenker litt mer på konsekvenser som dette kan påføre
passasjerene.
Med vennlig hilsen *navn*

Det er et kontroversielt spørsmål om hjemmelekser bør fjernes fra skolen. Ikke alle elever
har samme tilgang til resurser hjemme. Vi er forskjellige. Noen er flink til å jobbe selvstendig,
andre trenger hjelp, men ikke alle elever kan få hjelp fra foreldre. Ikke alle har samme
muligheter til å bruke internet, bøker og andre hjelpemiddler hjemme. Alt dette kan skape
forskjeller mellom de sterke og de svake elevene. I tilleg får elever av og til alt for mye lekser
og det fører ikke til noe godt, fordi de også trenger å slappe av og ha fri tid.
Imidlertid er det ikke lurt å fjerne hjemmelekser helt. Skoler har pensum de må komme
gjennom, og det kan være svært vanskelig å lære alt i klassen. Jeg synes at leksene bidrar
til å nå bedre resultater og bør ikke fjernes. Hvis elever jobber selvstendig hjemme, har de
mulighet å konsentrere seg bedre. De kan arbeide i eget tempo, jobbe mer med vanskelige
ting og kanskje til og med lære noe nytt for eget hånd. Dersom leksene fjernes helt, skal man
miste denne muligheten til å lære noe selvstendig. Mange elever er ikke så nysjerrige og vil
ikke gjøre noe hvis det ikke er obligatorisk.
Likevel er jeg enig at ikke alle er flinke til å gjøre lekser og noen trenger hjelp. Det kan være
de skal få hjelp fra lærer og med dette skal få samme muligheter som de sterke elevene har.
Jeg synes at dette kan løse problemet med forskjellene og kan hjelpe til å beholde lekser.

