
 

UKEPLAN FOR: 10 A UKE -40 , 2022-2023 http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: tina.neergaard@kristiansund.kommune.no og @kristiansund.kommune.no  
Ordenselever: 
Helsesykepleier: Elisabeth Nylander, tlf 954 44 152 elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no 
Klassekontakter: Siv Anita Jacobsen Furu og Siv Flataker Eide 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
 

Det blir surprise skapinspeksjon i løpet av uka, da bør det være ordning og reda inni dem.        
 
Det er høstferie neste uke!  
 

Prøver denne uken: 
Fredag: Naturfag Kap. 1 
 

 Til mandag: Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR: Finn 5 facts og 1-2 funfacts om 
Napoleon, og repeter le passé 
composé (presens perf.) 
s.232/233 
ENG: Øv på glosene vi skrev på 
tavlen forrige time. Quizlet ligger 
på TEAMS. Gjør også ferdig 
oppgavene fra timen dere hadde 
med Celina.  
 

Matematikk: Se på prøven du fikk 
igjen. Er det noen av de oppgavene 
du ikke fikk til, som du fortsatt er 
usikker på? Se i oppgaveheftet etter 
lignende oppgaver (bruk 
overskriftene i innledningen og 
overskriftene på lappen du fikk), 
jobb mer med dem og spør Tina om 

du fortsatt lurer       

Nat. Øv til prøva 
Samfunn. Les “Teknologi som 
velsignelse og forbannelse”  
s. 282. Gjør tenk selv oppgaven som 
står i rød tekst på slutten av teksten. 
Matematikk: Gjør ferdig minimum 
en av øve-sporene. Utfordre deg 
selv! Gjorde du det meste på skolen, 
ta et vanskeligere et, eller jobb med 
heftet dere fikk forrige uke.  

Nat. Øv til prøva. 
Matematikk: Fortsett med arbeidet 
fra timen og bli ferdig oppgavene s. 
35-36: 1.28-1.33. 
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Ukeplan for 10 A                              Uke: 40 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KUNST OG HÅNDVERK 
Sløyd: Vi jobber videre med 
trespillet!  
 
Linosnitt 
 
 
 
Vi ordner klasserommet til MOT: 

Sett opp i hestesko       

NORSK Realismen 
«Et dukkehjem» Vi ser 
fjernsynsteateret på NRK/skole 

KROPPSØVING  

 
Ballaktivitet: Basketball. 

MATEMATIKK 
 Første, andre og tredje 
kvadratsetning s. 30-33 
Typisk eksamensoppgave! 

SAMFUNNSFAG 

“Flere enn to mulige 
framtider”  
 

2.time 
09.15-
10.00 

TILVALGSFAG 
EFO: A nation of immigrants p.158-
161 
FR: Napoleon Bonaparte + Le passé 
compose (rep.) 
SP: Ser, estar og hay  
TY: Mein Zimmer und mein Zuhause 
– eksempeltekster + skriving 

3.time 
10.10-
10.55 

MATEMATIKK 
Multiplikasjon av polynom 
Gjennomgang av lekse, spør om 

noe var uklart!        

 
 

SAMFUNNSFAG 

“Hva kan du gjøre?”  
- Vær kritisk mot 
grønnvasking 

NATURFAG 
3.t øving til prøve- 
4. t PRØVE KAP 1. 

4.time 
11.30-
12.15 

 MUSIKK 
Gitar + MB (få ferdig lyd og starte 
på biografier) 

NORSK Realismen 
Et dukkehjem: Vi skriver et 
resymè av handlingen og snakker 
om tema og budskap. 

ENGELSK 
We finish working on extinction 
rebellion 

5.time 
12.25-
13.10 

 
ENGELSK 
We continue working on 
Extinction rebellion 

UTD 
Film: intro til videregående. 
Hospitering: vi melder oss på 2 

programfag! 

VALGFAG 
Fysak: Bål og bålmat ved 
Gapahuken. Oppmøte 
hovedinngangen. 
MEDIA: Getty Museum Challenge 6.time 

13.15-
14.00 

KRLE 

Arbeider med oppgaver til 
“Et helt halvt liv” 

NATURFAG 
Vi repeterer ved å jobbe med 

oppgaver i boka og på nett og 

lese. 
7.time 
14.05-
14.50 

   KRLE 
Arbeider videre med oppgaver til 
“Et helt halvt år” 

GOD HØSTFERIE! 

 


