
 

UKEPLAN FOR: 10 A UKE - 45 , 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:  

Sjakkturnering for de påmeldte på torsdag        
 
 
 
 

Prøver denne uken: 
Torsdag: Matematikk 
Fredag: Heldags skriveøkt i engelsk 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

KH – lino (Tina): Ha 
med flere bilder du har 
tatt av arkitektur fra 
ulike vinkler. Noen mål 
er å få interessante 
former og utsnitt i 
bildene.  
 
 
 

Fransk: Les/oversett/gloser s.36. 
Du finner lydfil til teksten på 
Teams/Undervisningsmateriell.   

Matematikk: Gjør ferdig oppgavene 
fra timen på mandag (står på 
plana).  
KRLE: Lag deg to tankekart. Ett om 
hinduismen og ett om buddhismen, 
finner du noen likheter? 

Nat. Svar på oppgaver s. 75.  
1, 2, 3 og4  
Matematikk: Gjør ferdig oppgavene 
fra timen på onsadg (står på plana), 
og øv til prøven.  
Samfunn: Bruk internett: Finn 
eksempler på personer / grupper 
som har brukt / bruker terror for å 
fremme sin sak. Noter! 
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Ukeplan for 10 A                              Uke: 45 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KUNST OG HÅNDVERK 
 
Lino: Vi velger ut det beste 

bildet ditt        
 
 
Sløyd:  

NORSK 
Hvordan forberede oss til 
heldagsprøven.? Vi ser på 
vurderingskravene. 

KROPPSØVING  
 

Turn 

MATEMATIKK 
Prøve i kapittel 1: Algebra  
 
Dere kan få oppgaver om alt vi 
har jobbet med så langt i år.  

 
HELDAGSPRØVE I ENGELSK 

Heldagsprøve engelsk 
Du MÅ ha med headset til 

tentamen. Den første 
oppgaven er en lytteoppgave.  

 
I tillegg til headset, må du ha 
med PC, lader og noe godt å 

spise.  

 
Good luck everybody! 

 

2.time 
09.15-
10.00 

TILVALGSFAG 
EFO: Equal rights p.166-171 
SP: América Latina 
TY: Wie ist das Wetter bei euch? 
FR: Beskrive personer 
ALF: Kantine (husk forkle!) 
+reiseplanlegging 

3.time 
10.10-
10.55 

MATEMATIKK 
Likningssett: oppgave 1.53-1.57 

SAMFUNNSFAG 
Ekstremisme og radikalisering 
https://www.nrk.no/smellet-
1.15705242 
Forteller klassen om funnene fra 
leksa 

4.time 
11.30-
12.15 

MATEMATIKK 
Proposjoner: oppgave 1.47 og 
1.48 
Likninger med flere brøker: 
oppgave 1.49 –1.52 

MUSIKK 
Gitar + MB (nærmer seg bytte av 
stasjon) 

NORSK 
 
Vi skal jobbe med 
forberedelsesmateriellet til 
norskheldagsen. (Blir tildelt 
digitalt) 

ENGELSK 
Forberedelse til 
engelsktentamen 

5.time 
12.25-
13.10 

NORSK 
 
Sidemål. Vi repeterer raskt 
reglene for verb og substantiv 
og jobber med oppgaver. 
 

ENGELSK 
We start presenting our 
movements 
 

UTD 
Vi forbereder oss til 
hospiteringa. 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE 
Verdensreligionene – 
Hinduismen 

 

NATURFAG 
Mer om naturlig og kunstig 

utvalg s.62--> 

7.time 
14.05-
14.50 

 Mulighet for kollokviegrupper i 
kantina om dere ønsker å øve 

sammen til matteprøven.        
Husk å ta med ekstra mat.  

Mulighet for kollokviegrupper i 
kantina om dere ønsker å øve 

sammen til matteprøven.       
Husk å ta med ekstra mat.  

KRLE 
Verdensreligionene - 
Buddhismen  
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