
 

UKEPLAN FOR: 10D UKE -  45, 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: Arseni og Sofie 
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 

• Dere som gikk i 9C i fjor skal endelig få NGP-premien 
deres. Elise møter dere i kantina klokken 10.45 på 

onsdag. Vi skal kose oss med pizza       

• Det er ikke lenge igjen til heldagsprøve(r) i norsk. Et lite 
tips er å arbeide jevnt over med nynorskheftet som dere 
har fått utdelt. Lag dere en egen plan.  

• På torsdag blir det sjakkturnering i Dahlehallen. Vi ønsker 
Nicklas, Robin, Philip og Mathias lykke til.  

• På tirsdag blir det kantinasalg.  
 
 

 

Prøver 
 
Torsdag: Matematikk 1+2 time 
Fredag: Terminprøve engelsk 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

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

L 
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K 
S 
E 
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Fransk: Les/oversett/gloser s.36. 
Du finner lydfil til teksten på 
Teams/Undervisningsmateriell.  
 

Norsk: jobb med forberedelsesheftet. 
Les «Slik har ungdomstida endra seg 
på tretti år» og gjør oppgavene som 
hører til (husk å ta det med tilbake på 
skolen) 

Norsk: jobb med 
forberedelsesheftet. Les teksten 
«Sier du «sorry» eller 
«omforladelse»?» og gjør 
oppgavene som hører til (husk å ta 
det med tilbake på skolen). 

 

http://www.minskole.no/nordlandet


Ukeplan for 10D                                                                                                                                                           Uke: 45 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk med Elise 
Forberedelse til heldagsprøve i 
bokmål og nynorsk.  
 
Dere får utdelt et 
forberedelseshefte som dere må 
ta med til hver norsktime.  
 
Vi leser/lytter til Besvarjelse og 
gjør oppgaver og Rådet 

Samfunn med Elise 
Se episoden «Bomben mot 
regjeringskvartalet 22. juli» av 
serien Overleverne på NRK.  

Engelsk med Sonja 
Vi jobber videre med 
forberedelsesopplegget på 
Skolenmin.  

Matematikk med Bjørn Kåre 
Prøve : Algebra  
Husk kalkulator  

HELDAGSPRØVE ENGELSK  
 
 
Please remember to bring all the 
allowable aids you want/need:  
 
-Your PC +charger (though it 
should be charged at home, so 
that you are ready to write 
ASAP!) 
- HEADSET 
- Healthy lunch + something to 
drink 
- A small chocolate (to help 
if/when you have a meltdown 
;o) ) 

2.time 
09.15-
10.00 

ALF: Kantine (Husk 
forkle!)+reiseplanlegging   
EFO: Equal rights p.166-171 
FR: Beskrive personer 
SP:America Latina 
TY: Wie ist das Wetter bei euch? 

3.time 
10.10-
10.55 

Naturfag med Arne 
Vi jobber videre med naturlig og 
kunstig utvalg . MENDELS LOVER. 
+ oppg. s 75 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Algebra - repetisjonsoppgaver 

Musikk 
Gruppene fortsetter med 
Håkon/Bjørn Kåre  
(Snart bytte) 

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Algebra - repetisjonsoppgaver 
 

Kunst og håndverk med Elise 
 
Tekstil: linosnitt 
Sløyd: leke 

Norsk med Elise 
Forberedelse til heldagsprøve i 
bokmål og nynorsk. 
 
Vi leser/lytter til teksten Bienes 
historie i forberedelseshefte og 
gjør oppgaver som hører til.  

Engelsk med Sonja 
Vi oppsummerer innholdet i 
forberedelsesmateriellet, 
oppretter et dokument, etc.  

5.time 
12.25-
13.10 

Kroppsøving med Dragan UTD 
Forberedelser til 
hospitering. Ta med 
heftet 
“Karriererettleiing” 
som du har fått utdelt før 
karrieredagen.  
Gruppearbeid: Hvilke spørsmål 
kan vi stille til elever/lærere vi 
møter på hospitering? 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE med Bjørn Kåre 
Fremføring av religionene parvis 

KRLE med Bjørn Kåre 
Fremføring av religionene parvis 

7.time 
14.05-
14.50 

   Norsk med Elise 
Forberedelse til heldagsprøve i 
bokmål og nynorsk. 
 
Les «Bestefar borte» og gjør 
oppgavene som hører til. Hvis 
dere får tid kan dere arbeide 
med nynorskheftet.  

 

 


