
 

UKEPLAN FOR: 10D UKE - 44, 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: Ida Mari og Mohammed  
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:  

• Heldagsprøve i engelsk neste uke.  

• Utkledning?  
 
 

 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP: Arbeid med innleveringen din. 
Den skal leveres tirsdagskveld på 
Teams. 
 
FR: Lær glosene s.37 
 
EFO: klassenotatblokka-Teams, 
finish tasks week 43. Øv til 
gloseprøve (p.162-165). 

Norsk: gjør ferdig notatene dine om 
naturalismen og Amalie Skram. Les 
også dokumentene som omhandler 
kildehenvisning (ligger på 
norskrommet). Dette er viktig med 
tanke på heldagsprøvene som 
kommer snart.  
 
ENG: Watch episode 1 of “UXA -
Thomas Seltzers Amerika”. (NRK tv, 
or website.) 

Norsk: gjør ferdig oppgavene om 
“Karens Jul”. Dette blir 

gjennomgått og sjekket        
 
ENG: Watch episode 2 of UXA (NRK 
website, or TV)  

Samfunn: tenk litt over hva du vet 
om 22. Juli-terroren. Snakk med de 
hjemme om hva de vet, og husker 
fra denne dagen. Mener du det er 
viktig å lære om disse 
terrorhandlingene? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 

http://www.minskole.no/nordlandet


Ukeplan for 10D                                                                                                                                                          Uke:44 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk med Elise 
Vi starter på naturalismen – 
hva kjennetegner denne 
epoken (både i Europa og 
Norge)?  
 
Hvem var Amalie Skram? Vi 
skriver en kort tekst om henne, 
og øver samtidig på riktig 
kildehenvisning.  

Samfunn med Elise 
Serien om Philip Manshaus på 
NRK.  

Engelsk med Sonja 
BRING YOUR GRAMMAR 
BOOKLET (with the penguin 
on) 
 
Summing up UXA (short 
session) 
Preparing for the full-day test – 
we will start working on the 
preparation material for the 
test. Also, remember to bring 
your notebook.  

Oppstart gruppeoppgave:  
 

Emballasjedesign 
 
Tverrfaglig: matematikk, norsk 
og kunst og håndverk 

Naturfag med Arne 
Mer om Darwinisme og 
evolusjon 
+ 
Tildelt læringssti- 
NATURFAG 
Mer om Darwinisme og 
Evolusjon. 
+ tildelte lærings 
 

2.time 
09.15-
10.00 

ALF: Vi bytter side, så dere som 
har hatt Håkon til nå skal på 
kjøkkenet, så husk å ta med 

forkle!       
EFO: Gloseprøve, Civil war + 
Abraham Lincoln 
FR: Kap. 2, Elle m’aime? s.36 
SP: Arbeid videre med 
innleveringen din.  
TY: Skriveoppgave med 
innlevering i Teams. So wohne 
ich 

3.time 
10.10-
10.55 

Naturfag med Arne 
Vi forstetter med kap 2. Livets 
utvikling 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Vi jobber videre med 
proporsjoner i boka. S 45 

Selvstendig arbeid i gruppene Samfunn med Elise 
Vi ser ferdig dokumentarserien 
om P.M, og starter deretter 
med terrorangrepene 22. Juni 
2011. 
 
Har vi noen minnesmerker her i 
Kristiansund? Hvorfor tror du vi 
har minnesmerker rundt om i 
landet? 

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk med Bjørn Kåre 
 
Vi jobber videre med 
proporsjoner i boka. s. 45 

Kunst og håndverk med Elise 
 
Tekstil: linosnitt 
Sløyd: leke 
 

Norsk med Elise 
Vi leser og lyttter til «Karens 
jul» av Amalie Skram, og gjør 
oppgaver til teksten. 

5.time 
12.25-
13.10 

Kroppsøving uten Jørgen 
 

Vi fortsetter med kart og 
kompass. Vi legger ut vester 
og markerer de på et kart. Vi 
gir deretter kartet til en 
annen gruppe. Greier vi å 
finne vestene? 
 

 

 
Møt opp i gymsalen 
kl 12.45 

DRED: 
FLL: Viken gård – 21:00 – Husk 
sekk og utstyr må pakkes. 
FYSA: Aktiviteter på Nordlandet 
kunstgress (Frisbee ultimate, 
kyllingrugby m.m) 
MEDI:Filmanalyse 
TRAF:  

6.time 
13.15-
14.00 

  KRLE med Bjørn Kåre 
Vi jobber med Aliens, 
kannibaler og andre guder. 
Paroppgaven. 

UTDANNINGSVALG 
Vi får besøk av Fredrik Klock 
som kommer fra Bygg-opp. 
Han vil ha et foredrag om 
yrkesfag.  
 
Dagen blir avsluttet ca kl 14.00 
i gymsalen. 

 

7.time 
14.05-
14.50 

     



 


