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I denne utgaven av Sinus 1P er lærestoffet og den kategoridelte oppgavedelen samlet i én bok. Ny utgave av
boka kommer våren 2014.
Kapitlene i Sinus 1P (2009) er ordnet slik at elever kan gå fra 1T til 1P helt til ut i november uten at de trenger
å sette seg inn i lærestoff på egen hånd. Boka er også forbedret på andre punkter. Det gjelder spesielt
perspektivtegningen og økonomikapittelet.
Komponenter
• lærebok med teoridel og oppgavedel
• elevnettsted, gratis
• lærernettstedet Omkring Sinus
Læreplanendringer juni 2013
2009-utgaven av Sinus 1P kan benyttes skoleåret 2013/14 da vi legger delkapitler som er kommet inn i
læreplanen på fagnettstedet til Sinus. Her finner du også en oversikt over stoff som går ut av læreplanen. Ny
utgave av boka kommer våren 2014.

Fagnettsted for lærere og elever følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnboka.
Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger
til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ
innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy.
Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.

Sinus 1P består av: lærebok med teoridel og oppgavedel; og denne hjemmesiden; Velg kapittel i menyen.
Til hvert kapittel finner du blant annet: Video til 1P, 2P, 1T, 1P-Y og 2P-Y ligger til hvert kapittel på Sinus
elevnettstedene i boksen Video. Videoene kan brukes til repetisjon, leksehjelp og Omvendt. Sinus 1P-Y består
av: lærebok med teoridel og oppgavedel med fasit; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen. Til hvert
kapittel finner du blant annet: Sinus 1DH / 1 MK Matematikk for design og håndverk, medier og
kommunikasjon. Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch, Bente Melby Sinus 1HS er
skrevet etter læreplanen for kurset 1P innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Eksempler og oppgaver
er hentet fra dagligliv og yrkesliv, spesielt. Sinus 1TIP-P er skrevet etter læreplanen for kurset 1P innen de
yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Eksempler og oppgaver er hentet fra dagligliv og yrkesliv. Sinus S1
består av: lærebok med teoridel og oppgavedel; og dette nettstedet; Velg kapittel i menyen.
Til hvert kapittel finner du blant annet: kontrolloppgaver med. SINUS har kontor og varelager i Sandnessjøen,
Brønnøysund, Nesna og Mosjøen på Helgeland. Vi utfører elektriske arbeider innenfor alle disipliner både på
sjø. Sinus Påbygging P (2012) gammel utgave. Nettstedet er til læreboka fra 2012 og til 2007-utgaven. Gå til
ny utgave: Klikk her Sinus 1YP (2009) eldre versjon. Dette nettstedet er til læreboka fra 2009. Dette nettstedet
vil på sikt bli lagt ned. Gå til ny utgave: Klikk her

