
 
 

 

  

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

• Har eleven tilgang til søknaden på vigo.no? Sjekk at MinID eller 

BankID fungerer, søknadsprosessen er i gang       

• Adrian er bort på fredag, vil få vikar 1.- og 2.time. Vikaren 

sjekker leksa! 
 
 

 
 
 

Prøver denne uken: 
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
KH- 
fordypningsoppgave 
(Tinas side): 
Jeg anbefaler sterkt å 
ha en plan for arbeidet 
ditt til i dag. Les deg 
opp på teknikken og en 
kunstner som du 
inspireres av. Kom med 
skisser og 
måletegninger av det 
du ønsker å produsere. 

 
 

FR: Repeter notatene og 
google generelt om Frankrike; 
alt fra presidenter til 
aktualiteter om severdigheter. 
Oppmøte på AUS senest kl 
09:45.  
Ty: Oppg. 4,5 og 6, s. 78-79 i 
arbeidsboka må være ferdig 
Norsk: Innlevering av 
sammenligning av “Vise om 
Hiroshima” og” Regn over 
Hiroshima”. 

KRLE: Tenk over spørsmålet 
«Finnes det et moralsk rett og 
galt?» Vi skal drøfte i timen. 
Matematikk: Gjør ferdig fra 
timen: oppgave 2.37 – 239.  

UTD: kommer du inn på vigo.no 
for å søke til vgs? 
Nat. Se over notater fra timene. 
Matematikk:  
Gjør ferdig oppgave 2.42 – 2.44 

Nat. Finn et tema om du/dere 
kan lage et signalsystem om. 
Samf: Lag en tidslinje med minst 
10 trekk fra den kalde krigen. 
Dette vil vi bruke i timen. 
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Ukeplan for 10 A                              Uke:  
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KUNST OG HÅNDVERK 
 
Fordypningsoppgaver.  
 
Som sagt forrige mandag:  
Kom med en plan for hva du 
skal gjøre, slik at du får 
utnyttet tiden i timene godt.  

NORSK Krigslitteratur 
“han er enno varm” novelle  

KROPPSØVING  
Siste økt med Volleyball og 
tilhørende aktiviteter.  

MATEMATIKK 
 
Eksponentialfunksjoner s. 152 
- 161 

SAMFUNNSFAG 
Den kalde krigen 
- USA og Sovjetunionen 

 

2.time 
09.15-
10.00 

TILVALGSFAG 
FR: Rendez-vous à AUS 
SP: Presens perfektum 
EFO: Reading project 
TY: Relativpronomen, s. 83-87 i 
arbeidsboka 

3.time 
10.10-
10.55 

MATEMATIKK 
Vi fortsetter med 
andregradsfunksjoner s. 138 - 
145 

SAMFUNNSFAG 
Den kalde krigen 
- Hva var den kalde krigen? 

NATURFAG 
Utforme et signalssytem. 
 
+ event oppsummering 

4.time 
11.30-
12.15 

MATEMATIKK 
Andregradsfunksjoner 
s. 134-137 

MUSIKK - NGP arbeid 
Innkjøpsliste bør ferdigstilles 
Sette regi med dans/drama 
Prøvesynge litt. 

NORSK Krigslitteratur 
 
“Du må ikke sove” av Arnulf 
Øverland. Vi finner form, 
motiv, tema, virkemidler. 

ENGELSK 
Democracy and citizenship: 
United Nations’ Universal 
declaraction of human rights 

5.time 
12.25-
13.10 

NORSK Krigslitteratur 
Vi leser og jobber med 
“Austvågøy” og leser novellen 
“Kruttrøyk”. Vi finner tema, 
form, virkemidler osv. 
 

ENGELSK 
Dead man walking (1995) + 
tasks 

UTD 
Vigo.no 
You-portalen: Skoletest 

VALGFAG 
Media: NGP-arbeid 
Fysak: Gruppa deles i to: Squash 

i Dahlehallen/egentrening (mer 
info kommer teams) 

 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE 
Rett og galt 
- Hva er rett og galt?  
- Alle har et livssyn 

NATURFAG 
Koder og kryptering 
 

7.time 
14.05-
14.50 

   KRLE 
Rett og galt 
- Er mennesker gode eller 
onde? 
- Valg 

 

 

 


