
 

UKEPLAN FOR: 10 A UKE 43-  , 2022-2023 http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: tina.neergaard@kristiansund.kommune.no og @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:  
 

Mandag:                            FRIGHT NIGHT  
Vi møtes på plana klokka 18.00 og ser skrekkfilm i skogen! (Så lenge det er oppholds)  
Ha på masse klær! Det blir også et snillfilm-alternativ for den som ikke er så  

skrekkfilmherdet. Det er lov å ta med seg noe godt        
                     Muhahahahahaha!  
 

 
Vi begynner med utvikklingssamtaler på tirsdag.  
 

Prøver denne uken: 
Tirsdag: Fransk 
Onsdag: 5.t. Norsk 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 

SP: Ta bilder av nabolaget ditt 
FR: Øv godt til prøven! 
 
ALF: oppgaveinnlevering – ferie 
og budsjett 

Norsk: skriv ferdig 
handlingsreferatet (Øv på prøven). 
 
Matematikk: Før inn oppgave 1.36 
og 1.37 i «Finboka» (det sporet du 
føler du får til). Leveres inn i timen.  
 
KRLE: Skriv ned 3 faktasetninger om 
verdensreligionene.  

Nat Les s. 54-57 
Matematikk: Gjør ferdig oppgavene 
på s 48 à 1.40 og 1.41 

Nat.  Les . 58-61 
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Ukeplan for 10 A                              Uke: 43 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KUNST OG HÅNDVERK 
 
Siste gang før vi bytter side!  
 
Lino: Dere får mulighet til å sitte 
igjen mandag og onsdag for å 
bli ferdige om noen trenger det 

       

NORSK 
Hvordan sammenligne tekster? 
Likheter/ulikheter 

KROPPSØVING  
Vi skal være ute! 
Oppmøte ballbingen. 
Orientering 

- Kompasskurs 
- Plassereog finne poster 

på kart 

 

 
Møt på klasserommet for å 
sette inn sekker og mobiler 

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

2.time 
09.15-
10.00 

TILVALGSFAG 
TY: Forberedelse til 
nnleveringsoppgave: Mein 
Zimmer/mein Zuhause + 
gjennomgang av kriterier 
SP: Arbeid videre med prosjektet 
FR: Test kap. 1 
EFO: Searching page 162-165 
ALF: Siste før bytte  

3.time 
10.10-
10.55 

MATEMATIKK 
Likninger og geometri 
Fra s. 45 – 48 
 
Hjørnerebus! 

NATURFAG 
Mer om 
Teorier om Livets opprinnelse 
+ tildelte oppgaver 
 

4.time 
11.30-
12.15 

MATEMATIKK 
Dere blir offisielt overrekt 
«Finboka» 
og jobber med kvadratiske 
likninger fra s. 43-44 
Gjør også ferdig oppgavene på 
s. 42. De som allerede er 
ferdige kan jobbe mer med 
kvadratsetningene på 
skolen.cdu 

MUSIKK 
Gitar + MB (plakat) 
«generalprøve» - gitar 

NORSK Realismen 
Vi sjekker at alle har kopiene fra 
Et dukkehjem og Karen 
 
Prøve om realismen og «Et 
dukkehjem».  

ENGELSK 
We work on a project related to 
“leading and following 

5.time 
12.25-
13.10 

NORSK Realismen 
Aleksander Kiellands «Karen» 
Vi leser og analyserer. Teksten 
blir utdelt på egne ark. 

ENGELSK 
We work on tasks related to the 
short movie “The Wave” + start a 
project related to “leading and 
following” 

UTD 
You-portalen. 
Vi ser filmer fra ulike 
programfag. 

VALGFAG 
Media: Oppstart nytt tema: 
Filmanalyse 
Fysak: Utholdenhet – intervall i 
hinderløype (oppmøte 
hovedinngangen) 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE 
Verdensreligionene. Hva kan vi 
fra før?  
Gjennomgang av leksen.  

NATURFAG 

Teorier om Livets opprinnelse 

7.time 
14.05-
14.50 

FRIGHT NIGHT 
Vi møtes på plana klokka 
18.00 og ser skrekkfilm! 

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

 

 


