
 

UKEPLAN FOR: 10D UKE -  46, 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:  
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:  

På tirsdag selger ALF 10.trinn noe spiselig i kantina. Husk cash!       Det blir også trekning i innebandyturnering i matfriminuttet  
 
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. 

 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

Norsk: ta med 
forberedelsesheftet og 
nynorskheftene deres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk hovedmål: forbered deg til 
heldagsprøve. Sjekk hvilke 
kommentarer du har fått før – 
hva bør du være obs på i 
morgen?  
 
Les tekster du ikke har lest, og se 
over all dokumentasjon du har 
fått.  

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.   
 

Norsk sidemål: førebu deg til 
heildagsprøve. Sjekk kva 
kommentarar du har fått før – kva 
bør du vere obs på i morgon?  
 
Les tekster du ikkje har lese.  

Naturfag: les s.64-69 + oppg 1,2,3 4 
og 5 s.76 

http://www.minskole.no/nordlandet


Ukeplan for 10D                                                                                                                                                          Uke: 46 

MOT Mandag Tirsdag 
Heldagsprøve 

Onsdag 
Hospitering 

Torsdag 
Heldagsprøve 

Fredag 
 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk med Elise 
Har alle lest alle tekstene og 
svart på alle oppgavene? 
 
Utdeling av sjekkliste og 
skrivetips – samt gjennomgang 
av hva det vil si å skrive en 
saktekst og/eller en 
skjønnlitterær tekst.  
 
De som ikke trenger å jobbe med 
forberedelsesheftet mer, skal 
jobbe med nynorskheftet.  

 
 
 
Heldagsprøve i norsk 

hovedmål 
 

 
Ta med: 
- god mat og drikke 
- sjekkliste 
- forberedelseshefte 
- oppladet pc og lader 
 
 

 
 
 

Hospitering på 
videregående skole 

 
 

Oppmøte Atlanten VGS klokka 
08.30 

ved hovedinngangen. 
 

Oppmøte Kristiansund VGS 
klokka 08.40 i aulaen i bygg 3. 

 
Se informasjonsdelen over       

 
 

 
 
 
Heldagsprøve norsk 

sidemål 
 
 

Ta med: 
- sjekkliste 
- notatar du har skrive 
- førebuingshefte 
- opplada pc og ladar 
- nynorskhefta 
- god mat og drikke 

Naturfag med Arne 
MØT PÅ AUDITORIUMET 
NATURFAG 
Evolusjon- 
Vi ser video om 
Galapagosøyene.+ mer om arv og 
DNA  
Tildelte oppgaver 

2.time 
09.15-
10.00 

3.time 
10.10-
10.55 

Naturfag med Arne 
Litt mer om Mendelslover + 
DNA s.  
Oppg. S 75, :5,6, 7,8 , 9 og 10 
Hvis tid tildelte oppgaver 

Samfunn med Elise 
Tema: terrorangrepet 11 
september 2001 
 
Hvilke konspirasjonsteorier er 
knyttet til denne hendelsen? 
 
Hva står igjen av kapittelet? Vi 
lager en plan sammen for videre 
arbeid. Hvilken type prøve vil 
dere ha?  

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Proporsjoner og likningssett 
 

5.time 
12.25-
13.10 

Kroppsøving med Dragan DRED: 
Friluftsliv: Avspasering – levere 
inn egenvurdering og 
refleksjonsnotat rundt viken 
gård. Se teams innlevering. 
FYSA: Vi lager mat på bål. 
Oppmøte hovedinngangen. 
MEDI: Jobbe med filmanalyse/se 
egenvalgt film 
TRAF: Refleksoppgave   
DRED: Vi fortsetter å male 
møbelet 
 

6.time 
13.15-
14.00 

7.time 
14.05-
14.50 

   

 


