
 

UKEPLAN FOR: 10 A UKE -46  , 2022-2023 http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: tina.neergaard@kristiansund.kommune.no og @kristiansund.kommune.no  
Ordenselever: Malin og Mathias 
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 onsdag skal elevene hospitere på videregående. De vet selv hvor de skal 
hospitere, og finner også informasjon om det på You-portalen og på 
oppslagstavle på skolen. De må komme seg frem og tilbake til 
videregåendeskolene selv.  
Atlanten vgs: Oppmøte kl. 08:30 ved hovedinngangen til skolen. Der blir dere 
tatt imot og fulgt inn til oppstart i auditoriet. Elevene får lunsjpakke i aulaen kl. 
12. De som har valgt å hospitere på Idrettsfag må huske å ha med seg 
treningstøy og innesko/fotballsko. Hospiteringen varer til kl. 14. 
Kristiansund vgs: Oppmøte kl 08.40 i aulaen i bygg 3 (På mandag neste uke 
starter de kl 10.00). Du trenger ikke å ha med spesielt utstyr til skolen, men et 
par gode sko kan være kjekt å ha på seg. Er det krav til arbeidsantrekk, vil du få 
låne det av skolen. Vi har kantine i Braatthallen og tilbyr gratis frokost der alle 
dager, unntatt mandag. Frokosten varer fra kl. 08.00 til kl. 08.30. Du kan kjøpe 
lunsj der, men ta gjerne med matpakke. Elevene som skal på Naturbruk må ha 
yttertøy/sko osv for å være UTE en hel dag. 

Ukesnøtt:  
Hva veier en gris, 
en due og en kanin 
til sammen?  
 
Den første som 
sender rett svar til 
Tina på chat får 
premie!  

Prøver denne uken: 
Tirsdag: Hovedmål tentamen 
Torsdag: Sidemål tentamen 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
KH – lino: De som ikke 
var ferdige med 
skisses/planen sin må 
gjøre ferdig den til i dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ALF-kantine: Hver gruppe leverer 
inn en digital reklameplaket til 
kantina neste uke i oppgaver i 
Teams. Se i ALF-teamet for 
informasjon om innhold.  
Matematikk: På skolen.cdu: 
«Likninger med to ukjente». Du 
trenger bare gjøre ett spor av «Øve 
mer-oppgvene», men prøv å 

utfordre deg selv        

Matematikk: På skolen.cdu: 
«Omforming av likningssett». Du 
trenger bare gjøre ett spor av «Øve 
mer-oppgvene», men prøv å 

utfordre deg selv       

Nat.Les s. 64-69 + oppgave, 1,2,3 4 
og 5 s.76 
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Ukeplan for 10 A                              Uke: 46 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KUNST OG HÅNDVERK 
 
Linosnitt: Vi fortsetter med 
oppgaven. De som ikke var 
ferdige med skisses/planen sin 
må gjøre ferdig den til i dag.  

 
 

Hovedmåstentamen 
 

Husk forberedelseshefte, 
oppladet pc og laderen, 

notater og annet 
skrivearbeid som kan være 

til hjelp. 
 

Det er lurt å ta med 
«hjernemat» som kan 
hjelpe deg gjennom 

dagen       Vær forsiktig 
med for mye sukker. Grovt 

brød og nøtter kan 
balansere blodsukkeret. 

 
 

Hospitering 
 

Sjekk hvor du skal 
hospitere enten i You-

portalen eller på 
oppslagstavla. 

 
Hospitanter på Atlanten 

møter opp kl 08.30: 
Sonja er med før lunsj 
BK er med etter lunsj 

 
Hospitanter på KVGS 
møter opp kl 08.40: 

Adrian er med før lunsj og 
Tina er med etter lunsj 

 
Lærere kommer til å gå 

rundt til de ulike 
gruppene. Vi kan 

kontaktes på Teams om 

det skulle være noe       
 
 
 

 
 

Sidemålstentamen 
 

Husk forberedelseshefte, 
oppladet pc og laderen og  
notater som kan være til 

hjelp. 
 
 

Bruk ordliste så ofte du 
kan, samt bruk arket som 
viser de vanligste ordene. 

 
 
 

SAMFUNNSFAG 
Ser ferdig siste del av “Surviving 
Americas most hated Family” og 
jobber med oppgaver rundt 
tema.  

 

 

 

 

2.time 
09.15-
10.00 

3.time 
10.10-
10.55 

NATURFAG 
Møt på AUDITORIUM 
Evolusjon- 
Vi ser video om 
Galapagosøyene.+ mer om 
arvelover og DNA 

4.time 
11.30-
12.15 

MATEMATIKK 
Likningssett – likninger med to 
ukjente.  

5.time 
12.25-
13.10 

NORSK  
Husk forberedelsesheftet.  
Vi leser videre i heftet.og ser 
på skrivetips 

VALGFAG 
Fysak: Vi lager mat på bål. 
Oppmøte hovedinngangen. 
TRAF: Refleksoppgave 
DRED: Vi fortsetter å male 
møbelet 
 
Friluftsliv: Avspasering – levere 
inn egenvurdering og 
refleksjonsnotat rundt viken 
gård. Se teams innlevering. 

6.time 
13.15-
14.00 

 


