
 

UKEPLAN FOR: 10D UKE -  36, 2021-2022  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: 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
- Husk foreldremøte på mandag kl 1800  

 
 
 
 
 

 

MOT Til mandag: Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 
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Samfunn: les halve s. 258 
(«Derfor er noen rike..») frem til 
s. 262 («Internasjonalt 
samarbeid…»).  

Norsk: se videoen «Analyse av Diktets 
Ånd» (det er den vi så sammen i 
timen), som ligger ute på teams.  
Mat: Ferdig med alle oppgavene 
t.o.m 1.10. les s. 15+16  

Norsk: gjør ferdig alle notatene 
deres om 
romantikken/nasjonalromantikken. 
Presentasjonene ligger ute på 
teams. Det blir en liten lekse-
/avkryssingsprøve neste onsdag.  
Mat: Ferdig med alle oppgavene 
t.o.m 1.13  

Naturfag: Repeter s5-9+Les s. 10-
14. 
 
Samfunn: du skal lage en liste over 
de ti siste tingene du har kjøpt (ikke 
mat og drikke). Hvor er produktet 
produsert, og kva er det laget av? 

http://www.minskole.no/nordlandet


Ukeplan for 10D                                                                                                                                                           Uke: 36 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk med Elise 

• Gjennomgang av ukeplan 

• Rep. av romantikken + kjapp 
gjennomgang av diktet «Til 
min gyldenlak» av Henrik 
Wergeland 

• Vi går videre i perioden og 
starter på 
nasjonalromantikken 
(powerpoint).  

Samfunn med Elise 
Gjennomgang av FNs 
bærekraftsmål, og handelsvaner, 
internasjonalt samarbeid og 
handelsavtaler.  
 
Vi skal også reflektere rundt dette 
med bærekraftig produksjon.  

Engelsk med Sonja Matematikk med Bjørn Kåre 
Resultat fra kartlegger levers ut, 
samt øvingshefter.  
Oppgavejobbing → 1.15 
Vi spiller algebraløpet.  

Naturfag med Arne 
En spesiell planet.  
Historien om Skandinavia . s. 15 
+ jobbe med oppgaver s.32-34 
og skolenmin.cdu 

2.time 
09.15-
10.00 

ALF: Vi deler inn i gruppene. Møt i 
kantina 
EFO: 
FR: Repetisjon og egenvurdering  
SP: Repetisjon av verbtidene 
presens og enkelframtid. 
Introduksjon av gerundium. 
TY: Repetisjonsoppgaver 

3.time 
10.10-
10.55 

Naturfag med Arne 
En spesiell planet. S10-> 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Sammentrekning av uttrykk med 
paranteser s. 15  
 

Musikk 
Mitt band + musisering/gitar 

Samfunn med Elise 

• Vi ser klippet «Fast fashion - 
planetens siste skrik?» på 
NRK. 

• Vi går gjennom leksen deres 
felles.  

• Dere skal lage en realistisk 
plan med personlige 
bærekraftsmål som dere 
skal gjennomføre i helga.  

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Faktorisering og forkorting s. 12 
Oppgave 1.7-1.10 

Kunst og håndverk med Elise og 
Eirik 
 
Tekstil: Vi starter på 
linosnittoppgaven vår.  
 
Sløyd: Dere skal starte med å lage 
en arbeidstegning for 
spill/problemløsningsoppgave. 
Den skal inneholde alle målene 
for lengde, bredde, høyde og for 
hver enkelt del. 

Norsk med Elise 

• Vi fortsetter med 
nasjonalromantikken, og 
lager et 
sammenligningsskjema med 
Welhaven og Wergeland.  

• Oppgave: hva er 
forbindelsen mellom 
Wergeland, Welhaven og 
Collet? 

• Vi finner sjangertrekk i diktet 
«Diktets ånd» av J. S. 
Welhaven.  

Engelsk med Sonja 
 

5.time 
12.25-
13.10 

Kroppsøving med Jørgen 
Lek og samarbeidsøvelser  
 

UTD (Vikar for Kirsti) 
Forberedelse til Karrieredag.  
Gjennomføre skoletest på you-
portalen. 

DRED: Møt på KH-rommet.  
FLL: 
FYSA: Lacrosse på 
kunstgressbanen. Oppmøte 
hovedinngangen. 
MEDIA: Nyhetsreportasje/besøk 
fra NRK 
TRAF:  

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE med Bjørn Kåre 
Vi jobber videre med etikk. 
oppgaver i heftet. 

KRLE med Bjørn Kåre 
Vi jobber videre med etikk. 
oppgaver i heftet.  

7.time 
14.05-
14.50 

   Norsk med Elise 
Forklar til partneren din 
følgende: Hva kjennetegner 
romantikken? Hvor kommer 
romantikken fra? Når var 
nasjonalromantikken, og hva 
gikk språkdebatten ut på? Hvilke 
retninger kunne vi velge?  

Etterpå -> norskhefte.  

 

 


