
 

UKEPLAN FOR: 10D UKE - 37, 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: Nicklas og Eline 
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:  

• Rettssak på mandag 

• Karrieredag på onsdag 

• Olje- og energidag på Kulturfabrikken på torsdag, samt informasjon fra KVGS i auditoriet i 6. Time.  

• Husk overnattingstur i uke 38, torsdag til fredag. Mer informasjon kommer.  
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fransk: Finn læringsmålene i kap. 
1 og gjør oppg. s. 27 og 32 (eget 
ark) 

 
Norsk: øv til lekseprøven 

 Samfunn: les s. 262 fra 
«Internasjonalt samarbeid og 
handelavtaler» til og med s. 265.  

EFO: Hand in task, text and video. 
(Teams- Oppgaver). 
 
Naturfag: Repeter s- 10-14 + les s. 
15-17 
 
Samfunn: se filmklippet om 
«shoppestopp» som ligger på 
teams. 

http://www.minskole.no/nordlandet
mailto:elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no


Ukeplan for 10D                                                                                                                                                           Uke: 37 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

 
 

Rettssak 
 

Oppmøte utenfor politistasjonen 
kl. 09:00 (presis). ALLE skal møte 
opp her (også dere som skal til 
Braatthallen senere på dagen).  

 
Ta med mat, drikke og gymtøy. 

Dersom rettsaken blir ferdig 
tidlig, så skal dere dra tilbake på 

skolen for å ha gym i 5.- og 6. 
time.  

 
 

Norsk med Elise 
Lekseprøve på teams om 
romantikken. Etter prøven 
arbeider vi med norskheftet.  

 
Møt på skolen kl. 08:25 

 
 

Karrieredag 

 
Møt opp på klasserommet til 

vanlig tid for informasjon. 
 

Buss fra skolen kl. 08:45, og  
retur fra Braatthallen kl. 14:05. 

 

Husk mat og drikke       
 

 

 
Møt på kulturfabrikken kl.08:50 
 
 

Olje- og 
energidag 

 
Det blir servert mat. Vi går 
tilbake til skolen kl. 12:30 

 
 

Naturfag med Arne 
Vi jobber mer med oppgaver i 
boka s.32-35 + skolenmin.cdu 

2.time 
09.15-
10.00 

ALF: Gr. 1: Ta med forkle og strikk 
til håret   
EFO:Hand in task, text and video 
FR: Kap.1 La Corse, s. 16 og 17 
SP: Mi barrio (mitt nabolag) 
TY: Bei mir zu Hause – Mein 
Zimmer, læringssti på skolenmin. 

3.time 
10.10-
10.55 

Samfunn med Elise 
Vil lager et skjema med 
bærekraftige mål som vi skal 
jobbe med frem til jul.  
 
Vi jobber videre med s. 266-268, 
i tillegg skal vi se et nytt klipp om 
klimaendringer.  

4.time 
11.30-
12.15 

Kunst og håndverk med Elise og 
Eirik 
 
Tekstil: Vi ser på bildene dere tok 
forrige tirsdag, og arbeider videre 
med disse (stilisering og utsnitt). 
Noen må kanskje ta nye bilder 

      
 
Sløyd:  

5.time 
12.25-
13.10 

DRED: 
FLL: Sikkerhet og førstehjelp. 
oppmøte kantina 
FYSA: Vi går tur til Kvernberget. 
Oppmøte hovedinngangen. 
MEDI: 
TRAF:  

6.time 
13.15-
14.00 

Besøk fra KVGS i auditoriet.  
Dere skal få informasjon om 
utdanningsprogram, 
informasjonsteknologi og 
medieproduksjon.  

7.time 
14.05-
14.50 

   Samfunn med Elise (vikar) 
Gå gjennom leseleksa, og gjør 
oppgavene som står oppført på 
sidene.  

 

 


