
 

UKEPLAN FOR: 10 C UKE 13 - 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: gro.naalsund@kristiansund.kommune.no og aud.karin.bjorsnos@kristiansund.kommune.no  
Ordenselever: 
Helsesykepleier: Elisabeth Nylander, tlf 954 44 152 elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no 
Klassekontakter: Merethe Kjellnes og Katrin Todal 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
 
Denne uka skal elevene få øve seg på muntlig eksamensform, Prøvemuntlig. Dette er noe vi gjør for at elevene skal bli 
trygge på eksamenssituasjonen, slik at det forhåpentligvis blir mindre skummelt når de skal ha “ordentlig” muntlig i juni. 
 
 
 
 

Prøver denne uken: 
Dag og fag: 
Prøvemuntlig. 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

FR: Husk innlevering 
av tekst + video på 
Teams 
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Ukeplan for 10 C                                                                                                                                                         Uke: 13 

MOT Mandag 27.mars Tirsdag 28. mars Onsdag 29. mars Torsdag 30. mars Fredag 31. mars 

1.time 
08.25-
09.10 

KROPPSØVING 
 
Elevstyrt aktivitet 
Gruppe 1 og 2 gjennomfører 
 

Oppmøte til vanlig tid på 
klasserommet 
 
Prøvemuntlig, dag 1:  
Elevene får vite hvilket fag de skal 
ha prøvemuntlig i. De må være på 
skolen fram til klokka 10.00. Etter 
det kan de jobbe enten på skolen, 
eller hjemme.  
 
Faglærer er vanligvis tilgjengelig 
en stund utover ettermiddagen, 
etter  avtale. 

Oppmøte til vanlig tid på 
klasserommet 
 
Prøvemuntlig, dag 2: 
Klokka 09.00 trekker elevene 
oppgaven sin.  
 
Deretter har hver elev en 
obligatorisk, individuell samtale 
med faglærer. Etter samtalen kan 
de velge å jobbe hjemmefra, eller 
på skolen.  
 
Faglærer er vanligvis tilgjengelig 
en stund utover ettermiddagen, 
etter avtale. 
 

 
Prøvemuntlig-dagen!  
 
Møt opp i god tid – cirka 30 
minutter før oppsatt tid.  
Husk å ta med deg alt du trenger 
til presentasjonen din (for 
eksempel pc, notater, etc., og 
skru av mobilen!) 

ENGELSK 
Vi arbeider med 
forberedelseshefte til 
heldagsprøve i engelsk 2.time 

09.15-
10.00 

3.time 
10.10-
10.55 

MATEMATIKK 
Utgifter s. 245-247 
Oppg. 3.45 – 3.47 
 

Kystfolket i gymsalen. 
Sjekk her: 
https://kystfolket.no/about/ 
 

4.time 
11.30-
12.15 

ENGELSK 
Vi arbeider med 
forberedelseshefte til 
heldagsprøve i engelsk 
  

NORSK: Første uka etter påske 
kommer heldagsprøvene.  
I dag: tekst fra 
forberedelsesmateriellet: 
«Sommarfuggel i vinterland» 

5.time 
12.25-
13.10 

NATURFAG 
Stoffer som påvirker 
nervesystemet 

VALGFAG 
DRE: 
FLL: 
FYSAK: Påskerebus (UTE!). Møt 
opp ved hovedinngangen.   
MEDIA: Fotoprosjekt + logg 
TRAFIKK:   

6.time 
13.15-
14.00 

MATEMATIKK 
 
Tips og råd til repetisjon til 
heldagsprøve matte (og evt. matte 
eksamen) 
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