
 
  

UKEPLAN FOR: 10 A UKE 2, 2022-2023 http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: tina.neergaard@kristiansund.kommune.no og adrian.olai.ledal.honstad@kristiansund.kommune.no  
Ordenselever: Fillip, Fathieh og Noah 
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:  

• ALF 10.trinn selger PIZZA I KANTINA på tirsdag – Husk cash! 

      

• ALF 9.trinn selger TACOWRAPS på onsdag😊   

• Om du ønsker å være konferansier under NGP, så sender du 

inn en videosøknad til Tina innen fredag denne uken. Send i 
chat på Teams.  

• Vil du lage logo til NGP må du tegne og sende inn til Camilla 

før 25. januar. Mer informasjon på tavler og skjermer.  
 

Nyttårsball! 
Det er obligatorisk elevarrangement på kvelden 

torsdag 12. januar, klokka 18-22. Da arrangerer vi 
nyttårsball for hele skolen. Det blir disco og dansing i 

gymsalen, ulike aktiviteter og brettspill i kantina, pluss 
kiosksalg. Ha med kontanter, vi har dessverre ikke 

vipps eller kortterminal i skolekantina. Alle som har 
lyst til å pynte seg og kle seg pent, må gjerne gjøre det, 

men dere kommer kledd akkurat slik dere selv vil. 
Arrangementet skal avspaseres nærmere sommeren.  

 

Prøver denne uken: 
Samfunnsfag – Fredag 
Tirsdag + torsdag: Presentations 
in English 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

Matematikk:  
Invester tid på din egen læring og jobb med 
oppgavene som er lagt ut i «Grunntall-
mappen» i matematikkanalen i Teams. Jobb 
ekstra godt med disse nå i starten av året. 
Det gjør resten av matteåret (livet!) ditt 
enklere og mer læringsrikt. Sitt gjerne igjen i 
kollokviegrupper på skolen etter 6.timen og 
ikke nøl med å be Tina om hjelp på Teams 

eller på skolen!        
Hopp over det du synes er easy peasy og 
fokuser på det du vet du må jobbe med.  
→ Står i egenvurderingen og som 
kommentar på heldagsprøven du fikk igjen.  

Jeg heier på dere! 

Fransk: Øv på å lese 
teksten s.150 høyt (fokus 
på uttale og flyt). Lydfil 
finner du på Teams. 
Matematikk: Jobb med 
oppgavene som er lagt ut 
i «Grunntall-mappen» i 
matematikkanalen i 
Teams.  

Matematikk: Jobb med 
oppgavene som er lagt ut 
i «Grunntall-mappen» i 
matematikkanalen i 
Teams. 

Nat: Gjør fedig læringsti:Hva 
er teknologi + se på 
Tekonologi i 
sport.(skolenmin.cdu) 
Tysk: Hørespillet må være 
klart til å vise frem 
Fransk: Repeter 
oppvarmingsspørsmålene 
(ark). 
Matematikk: Jobb med 
oppgavene som er lagt ut i 
«Grunntall-mappen» i 
matematikkanalen i Teams. 
 
 

Samfunnsfag: Øv til prøven. 
EFO: Hand in Argumentative 
text, Teams. 
Matematikk: Jobb med 
oppgavene som er lagt ut i 
«Grunntall-mappen» i 
matematikkanalen i Teams. 
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Ukeplan for 10 A                              Uke: 2 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KUNST OG HÅNDVERK 
 
Sløyd: 
 
Fordypningsoppgave: Vi velger 
hvilket håndverk vi ønsker å 
fordype oss i og begynner å 
planlegge. 

 

NORSK 
Modernisme. “Landskap med 
gravemaskiner” av Rolf 
Jacobsen 

KROPPSØVING  
 

Vi kjører på med volleyball, i 
dag blir det kamp! 

 

MATEMATIKK 
Funksjoner:  
0ppgave 2.26 s 113 
 
Hvordan avgrense en graf i 
GeoGebra 
Eksempel 2.6.  
Oppgave 2.27 og 2.29 og 2.30 
i grupper 

SAMFUNNSFAG 
Prøve- Trusler mot 
demokratiet.  
(Terror, radikalisering og 
ekstremisme) 

 

2.time 
09.15-
10.00 

TILVALGSFAG 
FR: Lytte- og samtaleoppg. 
SP: Vi fortsetter med skjemane 
våre 
EFO: Argumentative text 
TY: Hänsel und Gretel, s. 66-69 
i leseboka. Vi lager hørespill! 
ALF: Ta med forkle 

3.time 
10.10-
10.55 

MATEMATIKK 
Vi ser på hva 
funksjonsoppgaven fra 
heldags og jobber videre i 
boka.   

SAMFUNNSFAG 
Vi øver til prøven i morgen 

       

NATURFAG 
Mer om signalsystemer. 
Dere lager et eget 
signalsystem og tester det. 
(hvis tid; Digital 
kommunikasjon9 4.time 

11.30-
12.15 

MATEMATIKK 
Vi fortsetter å jobbe med 
heldagsprøven.  

MUSIKK 
NGP 

NORSK Krigslitteratur 
 
Motstandsarbeid og sensur. 

ENGELSK 
We continue with the 
presentations 

5.time 
12.25-
13.10 

NORSK 
 

NGP-arbeid!  

ENGELSK 
5th period: Finish your 
presentation  
6th period: Present 

Tilvalgsfag 
EFO: Argumentative text 
TY: Repetisjonsoppgaver verb i 
preteritum (arbbok, s. 78) 
FR: Paris 
ALF-kantine: Reklame 

VALGFAG 
Media: Fem på gata-
reportasje 
Fysak: Planlegging og 
gjennomføring av stafetter. 
Oppmøte naturfagsrommet 
og UT etterpå.  
Friluftsliv: Avspasering 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE 
Synd, tilgivelse og hellig krig 

 

NATURFAG 
Signalsystemer. eksempler 

7.time 
14.05-
14.50 

   KRLE 
Dødssyndene 

 

 

 

 

Nyttårsball! 
Møt opp klokka 18.00 

 

 

 


