
 

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: Ifrah og Alice 
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:  
Ranselpost ang. skolegudstjeneste og alternativt opplegg 
leveres ut til elevene på mandag.  
 
Salg av pizza og smoothie i kantina på tirsdag (ALF 10.trinn)  
 
 
 
 

Ukas nøtt:  
Nederste grein (trekant) har vinkel 
Som er 67 grader.  
1. Hva er da vinkelen mellom  
brannbilen og den blå streken?  
2. Hva betyr de tre strekene på  
trekant nr. to? (Vær presis i svaret)  
(Du må nok zoome inn for å se) 
Førstemann til å sende inn korrekte 

svar til Tina på chat får premie!        

Prøver denne uken: 
Tirsdag: Fransk og spansk 
Torsdag. KRLE 
Fredag: Matematikk heldags 
 
 
Innlevering i musikken lukkes på 

onsdag. ALT er bedre enn ikke å 

levere noe. 

 Til mandag: Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 
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FR: Øv godt til prøven; sjekk 
læringsmålene s.35 
Matematikk: Jobb med fjorårets 
heldagsprøve.  

Matematikk: Jobb med fjorårets 
heldagsprøve. 
KRLE. Gjør ferdig øvingsarket dere 
fikk sist uke. 
  

UTD: jobb med presentasjonen for 
klassen om programfagene du 
besøkte på hospiteringa: 
-info om skoledagen 
-hva du kan bli 
-noe som har gjort inntrykk på deg 
-personlige erfaringer fra 
hospiteringa 
Matematikk: Sørg for å ha regnet 
deg gjennom heldagsprøven. Kom 
forberedt med spørsmål om de 
oppgavene du vil ha hjelp til å forstå.  
 

Matematikk:  
Kom forberedt til matteprøven  
Se over heldagsprøven fra i fjor som 
dere fikk forrige uke. Den er rimelig 
lik den dere får i år.  
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Ukeplan for 10 A                              Uke: 49 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KUNST OG HÅNDVERK 
 
Nest siste gang før juleferien  
 
Linosnitt og sløyd: Vi jobber 

videre        

NORSK KROPPSØVING  
Siste gjeng framfører turn 

opptreden. 
 

Innebandy – teknikk og kamp 

MATEMATIKK 
Siste økt før heldags:  
Vi går gjennom noen oppgaver 
felles på tavla.  

Heldagsprøve i 

matematikk 
 
Prøven består av to deler:  
Første del er uten hjelpemidler 
og på andre del får du bruke alle 
hjelpemidler som ikke 
kommuniserer.  
 
Ta med: 

• Penn til innføring 

• Kalkulator 

• Linjal 

• Mattebok 

• Oppladet pc 

• Det du måtte ønske av 
notater og regelbøker.  

• En god og sunn lunsj 
som gir deg energi til å 
holde ut dagen!  

 

 

2.time 
09.15-
10.00 

TILVALGSFAG 
TY: Oppgaver i leseforståelse - 
leveres inn, ingen forberedelse 
FR: Test kap. 2 
SP: Lesetest + skjema om latin-
amerikanske land 
EFO: Apartheid. p.84-87 + tasks 11-13 

ALF: Husk forkle!  
 

PIZZASALG I KANTINA! 

3.time 
10.10-
10.55 

MATEMATIKK 
Vi jobber med den åpne 
oppgaven i heldagsprøven  
(ta med utskriften).  

SAMFUNNSFAG 
Terrorangrepene i Norge 22. Juli 

4.time 
11.30-
12.15 

MATEMATIKK 
Repetisjon av funksjoner og 
grafer fra åttende.  

MUSIKK NORSK 
“Kampen for tilværelsen”. Vi 
sammenligner sult med tidligere 
leste tekster. 

ENGELSK 
How many words did you learn 
on Tuesday?  
Each one teach one fact about 
the death penalty  

5.time 
12.25-
13.10 

NORSK  
Knut Hamsunds “Sult”. Vi ser 
filmen på auditoriet. 

ENGELSK 
We learn new vocabulary related 
to capital punishment 

UTD 
Møt opp i auditoriet 
Programfag: KDA + FBIE(KVGS) 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE 
 
Går gjennom øvingsark og 
forbereder oss til prøven. 

NATURFAG 
Fordypingsoppgaver: (gjerne i 

par) 

Velg minst to oppgaver: 

s.74 21.22, s.76 15,17, s.77.13, 

14, 16 og 17. 

7.time 
14.05-
14.50 

   KRLE 
Prøve - 
Verdensreligionene.  

 

 


