
 

UKEPLAN FOR: 10D UKE -  2, 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Bjørn Kåre Rambjør (bjorn.kare.rambjor@kristiansund.kommune.no) og Elise Andrea Kruse 
(elise.andrea.kruse@kristiansund.kommune.no) 

Ordenselever: Mathias og Robin 
Helsesykepleier: Elisabeth Nylander (elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no) 
Klassekontakter: Katharina Angvik Hjelmaas (91559857) og Monica Pedersen Langnes (46878799) 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  

• ALF 10.trinn selger PIZZA I KANTINA på tirsdag – Husk cash! 😊 

• ALF 9.trinn selger TACOWRAPS på onsdag😊   

• Om du ønsker å være konferansier under NGP, så sender du inn en videosøknad til Tina innen fredag denne uken. Send i chat på Teams. 

• Vil du lage logo til NGP må du tegne og sende inn til Camilla før 25. januar. Mer informasjon på tavler og skjermer.   

• Nyttårsball torsdag 12. Januar kl. 18.00-22.00. Det blir kiosk, brettspill og ikke minst disco i gymsalen. VELKOMMEN! 

• Neste uke er vi så heldige å få besøk av Fullbright Rovers. Elevene skal også vaksineres på fredag denne uka.  

• Foreldremøte uke 9 og prøvemuntlig uke 13.  

 

MOT Til mandag: Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 
L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fransk: Øv på å lese teksten s. 150 
høyt (fokus på uttale og flyt). Lydfil 
finner du på Teams. 
 

Norsk: gjør ferdig diktanalysen av «Du 
må ikke sove». 
Mat: tildelte oppgaver på skolenmin 

Tysk: Hørespillet må være klart til å 
vise frem 
Mat: tildelte oppgaver på skolenmin 
Fransk: Repeter 
oppvarmingsspørsmålene (ark). 
 
Norsk: gjør ferdig sammenligningen 
av «Vise om Hiroshima» og «Regn i 
Hiroshima». 
 

Naturfag: hver ferdig med tildelt 
læringsti. Hva er teknologi? 
 
Samfunn: les s. 60-63 og svar 
skriftlig på alle oppgavene 
underveis 
 
EFO: hand in Argumentative text, 
Teams. 
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Ukeplan for 10D                                                                                                                                                       Uke: 2  
MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.time 
08.25-
09.10 

Norsk med Elise 
Nytt tema: krigslyrikk 
 
Dette jobbet vi mye med i 
niende, men vi tenker det er 
lurt med repetisjon før 
eksamen!  
 
Hva er krigslyrikk? Hvordan 
analysere et dikt? Hvem var 
Arnulf Øverland? Dere får 
utdelt to hefter. 
 
Diktanalyse: «Du må ikke sove» 

Samfunn med Tiril 
God helse s. 56-59 i boka. 

Engelsk med Sonja 
You may continue to work with 
your texts about endangered 
animals.  
Done already? You get other 
tasks to do.  

Matematikk med Bjørn Kåre 
Grafen til 
andregradsfunksjoner s. 140 
 
Oppgaver: 2.42-2.44 
 
Ekstremalpunkt s. 146-149 
 
 

Naturfag med Arne 
Mer om signalsystemer. 
Dere lager deres eget 
signalsystem og tester dette, 
(+ event.digtal ommunikasjon) 

 

2.time 
09.15-
10.00 

ALF: Ta med forkle 

EFO: Argumentative text 

FR: Lytte- og samtaleoppg. 
SP: Vi fortsetter med 
skjemane våre 

TY: Hänsel und Gretel, s. 66-69 i 
leseboka. Vi lager hørespill! 

3.time 
10.10-
10.55 

Naturfag med Arne 
Teknologi 
Signalsystemer 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Andregradsfunksjoner s. 134 
 
Oppg. 2.40-2.41  
Grafen til andregradsfunksjoner 
s. 140 
 

Musikk 
NGP 
 

Samfunn med Elise 
Gjennomgang av leksa. 
 
Vi går gjennom s. 64-67 i boka 
(Rusmidler), og gjør 
oppgaver/ser filmklipp på 
skolenmin.  

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Andregradsfunksjoner s. 134 
 
Oppg. 2.37-2.40 

Kunst og håndverk med Tiril og 
Eirik 
 
Tekstil: fordypningsoppgave (ta 
med oppladet pc) 
 
Sløyd: fordypningsoppgave 
 
 

Norsk med Elise 
Gjennomgang av ulike språklige 
virkemidler.  
 
Vi sammenligner «Vise om 
Hiroshima» og «Regn i 
Hiroshima».  
 
Hvis vi får tid: gruppeoppgaver 
om krigslyrikk.  

Engelsk med Sonja 
You may continue to work with 
your texts about endangered 
animals.  
Done already? You get other 
tasks to do. 
 

5.time 
12.25-
13.10 

Kroppsøving med Dragan Tilvalgsfag 

EFO: Argumentative text 

SP: Vi fortsetter med 
skjemane våre 

TY: Repetisjonsoppgaver verb i 
preteritum (arbbok, s. 78) 

FR: Paris 

DRED: 
FLL: Avspasering 
FYSA: Planlegging og 
gjennomføring av stafetter. 
Oppmøte naturfagsrommet og 
UT etterpå.  
MEDI:Fem på gata-reportasje 
TRAF:  

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE med Bjørn Kåre 
Buddhimsen – vi jobber med 
oppgaver i boka 

KRLE med Bjørn Kåre 
Buddhimsen – vi jobber med 
oppgaver i boka 

7.time 
14.05-
14.50 

   Norsk med Tiril 
Jobb med grammatikkheftet. 
Tiril skriver ned i starten av 

 



timen hvor langt dere har 
kommet! 

 


