
 

 
 
 

 

 
 
 

UKEPLAN FOR: 10 A UKE 44, 2022-2023 http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: tina.neergaard@kristiansund.kommune.no og @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:  
 
På torsdag skal alle lærere på eksamenskurs fra klokka 10.00. Det betyr at det er fagarbeidere som blir sammen med dere 
mens dere jobber med en spennende gruppeoppgave som skal leveres inn klokka 12.45, før dere skal på «Bygg opp» i 
gymsalen.  
 
 
 
 
 

Prøver denne uken: 
Tirsdag: innleveringsfrist 
spansk. Lever på Teams.  
Tirsdag: gloseprøve EFO. 
Søndag: Innleveringsfrist 
powerpoint i engelsk. Lever på 
Teams. 
 

 Til mandag: Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 
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Spansk: Arbeid med innleveringen. 
Den skal inn tirsdagskveld. 
FR: Lær ordene s.37 

 
 
EFO: klassenotatblokka-Teams, 
finish tasks week 43. Øv til 
gloseprøve (p.162-165) 
 
 

Matematikk: Repetisjon av hvordan 
forkorte en brøk med to ledd i teller 
eller nevner på skolen.cdu. Ble delt 
på mandag.  

Matematikk: Repetisjon av geometri: 
Skolen.cdu: Les gjennom «vi lærer 
og gjør test deg selv og enten øve 1, 
2, eller 3. 

Nat. Les s. 57-63. 
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Ukeplan for 10 A                              Uke: 44 

 
 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.time 
08.25-
09.10 

KUNST OG HÅNDVERK 
 
Lino/spill(forrige gruppe): Vi 
signerer bildene/spillene 
sammen.  
 
Vi bytter side i dag!  
 
Lino og sløyd: Introduksjon til 
oppgaven.  

NORSK KROPPSØVING  
Ultimate frisbee oppe på NIL 

(Nordlandet fotballbane) Ha på 
uteklær og ha med jakke. Ta 

også med dere drikkeflaske om 
behov. 

Oppmøte på NIL. 

Oppstart gruppeoppgave:  

 
Emballasjedesign 

 
Tverrfaglig: matematikk, norsk 
og kunst og håndverk 
 

SAMFUNNSFAG 
«Ekstremisme og terror». Leser 
side 208-210 felles og utdyper 
oss innen begrepet 
ekstremisme. 

2.time 
09.15-
10.00 

TILVALGSFAG 
SP: Arbeid med innleveringen din. 
TY: Skriveoppgave med innlevering i 
Teams. So wohne ich 
FKap. 2, Elle m’aime? s.36 
EFO:Gloseprøve,  Civil war + A. Lincoln 
ALF: Vi bytter side, så dere som har hatt 
Håkon til nå skal på kjøkkenet, så husk å 

ta med forkle! 😊  
3.time 
10.10-
10.55 

MUSIKK 
 
Gitar + MB (bandomtale) 

MATEMATIKK 
Vi fortsetter å jobbe med 
likninger på s. 49 og ser på leksa.  

Selvstendig arbeid i gruppene NATURFAG 
Mer om Darwinisme og 
Evolusjon. 
+ tildelte læringsti. 4.time 

11.30-12.15 
MATEMATIKK 
Vi ser på det som var leksa til 
forrige torsdag og har 
hjørnerebus! 

ENGELSK 
We continue working on our 
projects. 

NORSK 

5.time 
12.25-13.10 

NORSK ENGELSK Levere oppgaven på Teams 

klokka 12.45! 

 

13.00: «Bygg opp» i gymsalen 

VALGFAG 
Media: Filmanalyse 
Frifluftsliv: Viken gård – 21:00 – 
Husk sekk og utstyr må pakkes. 
Fysak: Aktiviteter på Nordlandet 
kunstgress (Frisbee ultimate, 
kyllingrugby m.m) 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE 
Verdensreligionene  
Fester diverse fakta på knagger. 
Lager oss en oversikt.  

KOSTYME- 
TEMA/ 
ELEVRÅDET 

Halloween Alt annet enn ryggsekk Lærer-tema Ski-tema Pysjdag 


