
 
 

 
 
 
 
 

 

Ordenselever: 
- Henrik 
- Ida 

 
Sosialt læring; Husk på 
koronareglene. 

Informasjon:  
 
 

           10A    Uke  
 

Et godt sted å være - et godt sted å lære 

  
Les mer på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen 

 

UKEOVERSIKT 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Uke 

37 
  Leksehjelp.  Fotografering 

Uke
38 
 

 Tyskprøve.  Leksehjelp 12.45-14.45.  Prøve KRLE 

Uke
39   Leksehjelp 12.45-14.45   

Mål/Tema for denne perioden: 

Matematikk Kunne regne volum og overflate av prismer og sylindre Naturfag Vite noe om arv, gener, kromosomer og DNA. 

Engelsk Black Lives Matter KRLE  

Norsk  Spansk  

Samfunnsfag Hva er et samfunn? Sammenligne ulike samfunn. Tysk Kunne skrive og fortelle noen setninger om Sveits på tysk. 
Kunne bøye verb i presens helt rett på tysk.  

Mat og helse    

 



 

Til 
tirsdag 
 

Matte   Spansk:  Tysk: Les minst to av avsnittene 
om Sveits på s. 8-10 i leseboka 
minst tre ganger. Forsøk å lage et 
kort sammendrag på tysk på 
minst to setninger om hva 
avsnittene handler om. Øv deg på 
å si disse årstallene på tysk: 1848, 
1914, 1945, 2020.  

Til 
onsdag 
 
 

Matte Norsk 
 

Naturfag  

Til 
torsdag 
 

KRLE 
Fyll inn skjema: Likheter og 
forskjeller i Ortodoks og Katolsk 
Kristendom på Classroom 

Sidemål 
 

Naturfag 
 

Valgfag 
 

Til 
fredag 
 
 
 

Matematikk 
Gjør 4 av disse oppgavene i 
oppgaveboka: 
5.111, 5.112, 5.113,5.114,5.115 
5.209, 5.5.210, 5.211, 5.212. 
 

Engelsk 

Go to Google Classroom. 

Read (and listen) to part 4 of the 
book. Answer the questions with 
complete sentences.  

KRLE 
Fyll inn skjema: Likheter og 
forskjeller i Ortodoks og Katolsk 
Kristendom på Classroom 

Samfunnsfag 
Gjør ferdig oppgaven som ligger i 
Classroom. 

Til 
mandag 
 
 

Engelsk  Spansk:  Tysk: Svar skriftlig og med 
fullstendige setninger på minst 6 
av spørsmålene i gul ramme på s. 
11 i leseboka. Repeter bøyningen 
av “haben” og sein” og svake verb 
i presens på tysk. (Se s. 149-150 i 
leseboka!)  
Det blir verbbøynings-prøve 
tirsdag 15.09.20. 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

Sosialt læringsmål: 
Vi passer på oss selv og 
andre under 
koronatiden! 

Informasjon:  
 
Ny uke og elevene er tilbake på skolen igjen. Vi håper ikke slike hendelser blir en vane, men elevene i 10B har 
taklet dette godt. Skulle dette oppstå igjen vil vi bruke samme rutine som denne gang: Morgenhilsen på 
hangouts, oppgaver på classroom, spørsmål via sms/hangout og mulighet for direkte kommunikasjon på meet. 
 
Viktig fremover at korona-rutinene følges strengt. Jeg maser mye om dette, men vil likevel minne foreldre og 
elever på at hvert trinn har sine områder. For å unngå at skolen stenges slik den har blitt gjort nå må disse 
holdes! Også viktig med håndvask/sprit på vei inn hver gang elever har vært ute. 
 
Fotografen skal komme på slutten av uken. Må vi avtale litt tema for årets bilde i 10B? 
  
 

       10B    Uke 37 
 

Et godt sted å være - et godt sted å lære 

 Les mer på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen 

 

UKEOVERSIKT 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Uke 

37 
    

 
Fotografering 

Presentation ZA 
 
Fotografering 

Uke 
38 
 

 Tyskprøve.    Prøve KRLE 

Uke 
39 
 

Psykisk Helse Psykisk Helse Psykisk Helse Psykisk Helse Psykisk Helse 

Mål/Tema for denne perioden: 

Matematikk 10 Geometri - Målinger og beregninger Naturfag Krysningsskjema og arvelige sykdommer 

Engelsk I am ready to do my presentation  about South Africa KRLE Jeg vet hva ortodokse og katolske kristne tror på 

Norsk Vi analyserer noveller Spansk  

Samfunnsfag Vi gjør oss ferdige med kapittelet om samfunnet Tysk Kunne skrive og fortelle noen setninger om Sveits på tysk. 
Kunne bøye verb i presens helt rett på tysk.  

  Kroppsøving  

 



 
 

 

Til 
tirsdag 
 

Matematikk: 
 

Norsk: 
Jobb med analysen av “Soldaten 
som ikke skjøt”. 
Du skal minst gjøre to punkter 
på analysearket. ROSA 
 

Spansk: 
 

Tysk: Les minst to av avsnittene om 
Sveits på s- 8-10 i leseboka minst tre 
ganger. Forsøk å lage et kort 
sammendrag på tysk på minst to 
setninger om hva avsnittene handler 
om. Øv deg på å si disse årstallene på 
tysk: 1848, 1914, 1945, 2020 
 

Til 
onsdag 

KRLE: 
Fyll inn skjema: Likheter og 
forskjeller i Ortodoks og Katolsk 
Kristendom på Classroom 

Matematikk: 
Koppen du skal lage i leire må være 
helt ferdig planlagt.  

  

Til 
torsdag 
 

Norsk: 
 

Samfunnsfag: 
 

  

Til 
fredag 
 

Samfunnsfag: 
 

Engelsk: 

Be prepared for presenting on 
Friday! 

Naturfag: 
Bruk nettet og finn ut hva 
sykdommen Hemofili er. Hvem 
blir oftest rammet og hvorfor? 
Hva er symptomene?  

KRLE: 
Fyll inn skjema: Likheter og 
forskjeller i Ortodoks og Katolsk 
Kristendom på Classroom 

Til 
mandag 
 

Engelsk: 
 

 
 

Spansk: 
 

Tysk: Svar skriftlig og med 
fullstendige setninger på minst 6 av 
spørsmålene i gul ramme på s, 11 i 
leseboka. Repeter bøyningen av 
“haben” og sein” og svake verb i 
presens på tysk. (Se s. 149-150 i 
leseboka!) 
 
Det blir verbbøynings-prøve tirsdag 
15.09.20.  

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ordenselever: 
- Darta 
- Susanne 
 
Sosialt læringsmål: 
- Vis hensyn og minn hverandre på 
koronareglene! 

Informasjon:  
Fint med vanlig skole igjen! :-) 
Elevene har tatt ansvar og jobbet godt gjennom uka med hjemmeundervisning! 
 
Fotografen kommer for å ta bilder av oss. Jippi!! :-)  
10C er satt opp 1. time fredag. - Tema? ;-) 

10C    Uke  
 

Et godt sted å være - et godt sted å lære 

  
Les mer på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen 

 

UKEOVERSIKT 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Uke 
37 

    
 

1. time: fotografering 10C 
 
 

Uke 
 38 

 Tyskprøve.    
 

Skrivetime engelsk: 
Apartheid, Nelson Mandela 
 

Uke 
39  

Psykisk helse-uke: 
Livsmestring 

 

Mål/Tema for denne perioden: 

Matematikk Romgeometri. Volum og massetetthet. Naturfag Genmodifisering og genetisk variasjon  

Engelsk South Africa: Apartheid, Nelson Mandela, Robben Island  KRLE Kristendommen. Tre forskjellige måter å lese Bibelen 
på. 

Norsk “Soldaten som ikke skjøt” av Musa Mutaev. Spansk  

Samfunnsfag Samfunn. Vi fortsetter en sammenligning:  

Norge i dag, Norge for 200 år siden, yanomamiene i Amazonas. 
Tysk Kunne skrive og fortelle noen setninger om Sveits på 

tysk. Kunne bøye verb i presens helt rett på tysk.  

    



 
 

Til 
tirsdag 
 

Naturfag: 
Bruk nettet og finn ut hva 
sykdommen Hemofili er. Hvem er 
oftest rammet og hvorfor? Hva er 
symptomene?  
 

Samfunnsfag: 
Les s. 26 - 28 om kommunikasjon.  
 
Skriv en tekst hvor du forklarer med 
eksempler hvordan menneskene 
kommuniserer med hverandre i de 
tre ulike samfunnene. 
 

Spansk:  Tysk: Les minst to av avsnittene 
om Sveits på s. 8-10 i leseboka 
minst tre ganger. Forsøk å lage et 
kort sammendrag på tysk på mnst 
to setninger om hva avsnittene 
handler om. Øv deg på å si disse 
årstallene på tysk: 1848, 1914, 
1945, 2020 

Til 
onsdag 
 

Matematikk: 
Koppen du skal lage i leire må 
være helt ferdig planlagt.  
 

 
 

  

Til 
torsdag 
 

Norsk 
Skriv ned 5-10 faktasetninger om 
Musa Mutaev og/eller Tsjetsjenia. 
Leveres i Classroom. 

Naturfag: 
Hva står GMO for? Google det hvis 
du ikke allerede vet det, og les deg 
litt opp på det :-)  

  

Til 
fredag 
 

Matematikk: 
1) Les forklaring og 

eksempler s. 199-202 i 
Grunnboka. 

2) Gjør 3 av oppgavene på 
side 203. 

Engelsk: 
Answer task 11, p. 87.  
 
Gruppe: Jobb videre i 15 minutter 
med presentasjon om en 
turistattraksjon i Sør-Afrika. 

KRLE (ukelekse): 
Gjør ferdig oppgavene i 
Classroom. 
 
 

Samfunn: 
Les s. 31 - 33. 
Gjør oppg. 25, s. 34. 

Til 
mandag 

  Spansk:  Tysk: Svar skriftlig og med 
fullstendige setninger på minst 6 av 
spørsmålene i gul ramme på s. 11 i 
leseboka. Repeter bøyningen av 
“haben” og “sein” og svake verb i 
presens på tysk.  (Se s. 149-150 i 
leseboka!) 
Det blir verbbøynings-prøve 
tirsdag 15.09.20. 
 

 


