
 

UKEPLAN FOR: 10 A UKE -  38, 2022-2023 http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: tina.neergaard@kristiansund.kommune.no og @kristiansund.kommune.no  
Ordenselever: Hedda og Emma 
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:  
Hold av torsdagskvelden neste uke 29.september. Da er det utdanningsmesse og både dere og foreldrene deres skal være 
med og få informasjon om relevante programfag på videregående.  
 
Husk overnattingstur onsdag 21.september KL. 18:30 – torsdag 22. September ca 10:00. 
Les nøye gjennom skrivet dere har fått angående turen og pakkeliste. Vi gleder oss! 
Meld ifra til Adrian hvis det er noe essensielt dere mangler. Slik som telt, sovepose osv. 
 

Det blir salg av wraps og vafler i kantina på tirsdag, så husk cash om du er sulten!         
 

Prøver denne uken: 
Onsdag: Matematikk 

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

L 
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K 
S 
E 
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FR: Les/oversett dialog 1 s. 16  + 6 
uregelmessige verb (arb.bok) 
ALF: Gjør ferdig budsjettet som 
ligger under oppgaver i Teams. 
Fyll ut alle rutene, og se på 
modelloppgaven (om wraps som 
står over i samme dokument) for 
hjelp til formler. Kan også løses på 
papir og leveres på tirsdag. HUSK 
Å TA MED FORKLE! ALF: Uteklær - 
Håkon si gruppe 

Matematikk: Øv til prøven, se 
målark i matematikkteamet. 
KRLE. Hør gjennom podcast 
episoden “Aktiv dødshjelp i Norge” 
Lenken får dere på teams. 

 Nat. Gjør de tre oppgavene som er 
som er tildelt som lekse på 
skolenmin.cdu.  
Samf. Jobb hjemme med 
presentasjonen som skal inn neste 
uke.  
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Ukeplan for 10 A                              Uke: 38 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KUNST OG HÅNDVERK 
 
Linosnitt: Vi begynner med 
utskjæringen i dag! :D  
 
Sløyd: Vi fortsetter med spillet.  
 
Aktivitetslederne i auditoriet i 
andretimen 

NORSK Realismen 
Vi leser «Faderen» av Bjørnstjerne 
Bjørnson, side 14 og 15 (Unibok) 

KROPPSØVING  
Lek og diverse fysiske aktiviteter. 
Samspill og koordinasjon. 

 

 

 

 
 

Avslutter 
Draboturen  

 

(og avspaserer resten  

av dagen) 

SAMFUNNSFAG 
 
Fortsetter arbeidet med 
presentasjonen om FNs 
bærekraftmål.  

2.time 
09.15-
10.00 

TILVALGSFAG 
Spansk: Mi barrio – texto y 
vocabulario 
EFO: Speed dating+p.150 
Immigration 
TY: Repetisjonsoppgaver 
grammatikk i arbeidshefte. 
Preposisjoner – Mein Haus 
FR: Snakke om sommerferien 
s.16+17 
ALF: Uteklær - Håkon si gruppe 

3.time 
10.10-
10.55 

MATEMATIKK 
Vi kjører en matematikktest for å 
sjekke ståa. Hva har du lært så 
langt i år? Hva er du trygg på? Se 
målark i mattekanalen.  

NATURFAG 
MØT PÅ AUDITORIET 
Vi  ser video om vulkaner 
+ jobber videre i boka/skolenmin 
cdu 

4.time 
11.30-
12.15 

Trinnet i auditoriet:  
Informasjon om 
utdanningsmessen 

MUSIKK 
MB + gitar 

NORSK Realismen 
«Faderen» - vi jobber med 
oppgaver knyttet til teksten. 
Oppgavene ligger under teksten i 
Unibok. 

5.time 
12.25-
13.10 

NORSK Realismen 
Hva er forskjellen på 
nasjonalromantikken og 
realismen? Vi leser fra side 13 i 
Unibok 10. 

ENGELSK 
Skolen min: KPOP warriors 

VALGFAG 
Fysak: Ballspill og leker på 
skolens uteområde. Oppmøte 
ballbingen. 
Media: Siste gang med 
infoskjermer 
 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE 
Jobber med problemstillinger i 
henhold til aktiv dødshjelp. 

   Overnatting på 
Drabovatnet 

  

 


