
 

UKEPLAN FOR: 10 C UKE 42 - 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:  
Tirsdag 18. okt. er siste frist for påmelding til hospitering. 
Tirsdag er også dagen da vi skal overvære en rettssak i Tingretten. 
Tirsdag: ALF 10.trinn selger noe spiselig i kantina, men da er vi i 
Tingretten.  
 
Onsdag 19. okt. starter utviklingssamtalene – følg med på 
innkallinga. 
 
 
 
                                                                                                                     Denne uka markerer vi Verdensdagen for psykisk helse. 
 

Prøver denne uken: 
Dag og fag: 
  

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR: Rett “testen” og lær deg 
formene av de forskj. verbene og 
jobb med oppgavene til kap. 
 
ALF: Innlevering (Teams) av 
ferieprogrammet (og budsjett) 
 

   Matte: skolenmin.cdu.no/ Forkorte 
en brøk uten ledd/ filmer og test 
deg selv (delt) 

 
 

 

 Matte: skolenmin.cdu.no/ Forkorte 
en brøk med to ledd i teller eller 
nevner/ filmer og test deg selv (delt) 
DRED: Se om dere har/får tak i et 
tremøbel som vi kan restaurere. Det 
ligger mye gratis på finn.no og evt. 
på Facebook. Spør om råd hjemme. 
Møbelet må være av tre, aller helst 
umalt, men vi kan pusse det hvis 
ikke, og det bør ikke være så veldig 
gigantisk. Be gjerne om hjelp til å få 
det fraktet, men hvis det ikke går 
skal Tina se om hun får lånt en 

varebil på fredag 😊   
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Ukeplan for 10 C                                                                                                                                                         Uke: 42 

MOT Mandag 17.okt Tirsdag 18. okt Onsdag 19. okt Torsdag 20. okt Fredag 21. okt 

1.time 
08.25-
09.10 

KROPPSØVING 
 
Selvforsvarsteknikker 

 
VI BESØKER TINGRETTEN 

 

Møt opp i god tid før  
kl. 09:00 i 3. etg.(dvs ved 

hovedinngangen).  
Først møter vi dommeren og 

får litt informasjon av han. 
Saken starter 09:30.  

 
Ingen tar med mat eller drikke 

til rettssalen.  
Slå av mobiltelefonene. 

Dommeren avgjør når vi har 
pauser. Vi ønsker ingen trafikk 

ut og inn av salen. Dagen 
varer til saken er ferdig. 

Verdensdagen.no  
#LØFT BLIKKET 
Ensomhet 

KUNST & HÅNDVERK 
 
  

Stressmestringskurs:  
I gymsalen fra 08.30 til 09.00 
 
ENGELSK 
We work on tasks related to the short 
film “The Wave” (1981) +  
We start a project surrounding the topic 
“leading and following” 

2.time 
09.15-
10.00 

 
Opplegg fra PHBF (Psykisk helse 
barn og famile) felles for 10. 
Trinn i auditoriet 
 

3.time 
10.10-
10.55 

MATEMATIKK 
Kvadratiske likninger 
Oppg 1.42 og 1.43 
 

NORSK 

Tor Jonsson: «Liket»  

 

MATEMATIKK 
Proporsjoner 
Oppg. 1.47 – 1.48 

4.time 
11.30-
12.15 

ENGELSK 
We watch the 
short film “The 
Wave” (1981)  
 

MUSIKK 
 
Gitar+ MB (plakat) 

MATEMATIKK 
Proporsjoner s. 50-53 
Oppg. 1.44 – 1.46  

 

NORSK 
  

5.time 
12.25-
13.10 

 
Verdensdagen.no 
#LØFT BLIKKET 
Hva er psykisk helse? 
 

SAMFUNN 
På innsiden av et norsk fengsel. 

Film:  
Billy 
Elliot 
 

VALGFAG 
DRE: 
FLL: 
FYSAK: Vi lærer om og øver oss på 
førstehjelp 
MEDIA:  Jobbe med innhold til 
infoskjermene. 
TRAFIKK:   

6.time 
13.15-
14.00 

 
Verdensdagen.no  
#LØFT BLIKKET 
Vennskap 
 

 
Verdensdagen.no  
#LØFT BLIKKET 
Mobbing 

7.time 
14.05-
14.50 

    

 
 
  
  


