
 

UKEPLAN FOR: 10D UKE - 43, 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: Maja og Astrid 
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:  

• Norsk og samfunn: jeg har byttet litt om på timene denne uka.  
 
 
 

 

MOT Til mandag: Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 
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SP: Ta bilder av nabolaget ditt 
 
FR: Øv godt til prøven! 

 
ALF: oppgaveinnlevering – ferie 
og budsjett 
 

Norsk: ta med alt av hjelpemidler til 

skriveøkten. HUSK oppladet pc!       
 
Mat: to oppgaver videre i heftet 

Norsk: ta med nynorskheftet 
 
Samfunn: leselekse på skolenmin 
(har delt den med dere). Selve 
teksten er ganske lang. Del den 
derfor opp dersom du ønsker det 

      
 
Mat: to oppgaver videre i heftet 

Nat. Les s.54-61 
 
Samfunn: leselekse på skolenmin 
(har delt den med dere). Selve 
teksten er ganske lang. Del den 
derfor opp dersom du ønsker det 

      

                               FRIGHT NIGHT  

Vi møtes på plana klokka 18.00 og ser skrekkfilm i skogen! (Så lenge det er oppholds)  
Ha på masse klær! Det blir også et snillfilm-alternativ for den som ikke er så  
Skrekkfilmherdet. Det er lov å ta med seg noe godt.  

                     Muhahahahahaha!  

 

http://www.minskole.no/nordlandet


Ukeplan for 10D                                                                                                                                                           Uke: 43 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.time 
08.25-
09.10 

Samfunn med Elise 
Gjennomgang av ukeplan og 
temastart «Ekstremisme og 
terror». Vi leser s. 208-210 felles, 
og ser på begrepet ekstremisme. 
Hva betyr det? 

Norsk med Elise 
Liten lekseprøve (max 15 min) om 
realismen (tatt ut ifra notatene 
deres/powerpointen). 
 
Forberedelser til skriveøkten i 
morgen.   

Engelsk med Sonja 
Working on “Girls, not brides” .  
 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Kvadratiske likninger s.43 
vi videre med oppgaver i boken 
og heftet 

Naturfag med Arne 
Mer om 
Teorier om Livets opprinnelse 
+ tildelte oppgaver 

 

2.time 
09.15-
10.00 

Norsk med Elise 
Gruppeoppgave: spørsmål fra 
powerpointen om realismen.  
 
Noen av spørsmålene får dere på 

lekseprøven på tirsdag       

ALF: Siste gang før bytte 
EFO: Searching page 162-165 
FR:  
SP: Arbeid videre med prosjektet 
TY: Planlegge 
innleveringsoppgave: Mein 
Zimmer/mein Zuhause + 
gjennomgang av kriterier 

3.time 
10.10-
10.55 

Naturfag med Arne 
Teorier om Livets opprinnelse 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Kvadratiske likninger s.43 
vi videre med oppgaver i boken 
og heftet 
 

Musikk 
Gruppene fortsetter med 
Håkon/Bjørn Kåre 
«generalprøve» - gitar 

Samfunn med Elise 
Vi fortsetter med ekstremisme 
og terror. Hva er radikalisering? 
 
Gjennomgang av lekse. 
 
Serie om Philip Manshaus på 
NRK.  

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Kvadratiske likninger s.43 
vi videre med oppgaver i boken 
og heftet 
 
 

Kunst og håndverk med Elise og 
Eirik 
 

Dere skal bytte gruppe       
 
Tekstil: gjennomgang av 
oppgaven + billedtaking  
 
Sløyd: oppstart med leke 
 
De første 20 min bruker vi på å 
velge og signere trykk, samt siste 
finpuss på leken før innlevering.  

Norsk med Elise 
Skriveøkt - 2. skoletimer 
 
Ta med ALLE tekstene som vi har 
arbeidet med i perioden («En 
god samvittghet», «Karen», 
«Faderen» og «Et dukkehjem»). 
Dere får ikke utdelt nye tekster. 
Last ned fra nett hjemme.  
 
Det er lov å ta med notater til 
skriveøkten. Internett er ikke lov.  

Engelsk med Sonja 
Powerful protests 

5.time 
12.25-
13.10 

Kroppsøving med Jørgen 
Kart og kompass  
Vi skal prøve å navigere oss fram 
til ulike poster  

UTD 
Vi skal se filmer om ulike 
utdanningsprogram.  

DRED: Vi fortsetter med 
restaurering av møbelet 
FLL: 
FYSA: Utholdenhet – intervall i 
hinderløype (oppmøte 
hovedinngangen) 
MEDI: Oppstart nytt tema: 
Filmanalyse 
TRAF:  

6.time 
13.15-
14.00 

 KRLE med Bjørn Kåre 
Verdensreligionene. Hva husker 
vi? 

KRLE med Bjørn Kåre 
Verdensreligionene.  
Stikkordsoversikt. Gruppevis.  

7.time 
14.05-
14.50 

   Norsk med Elise 
Arbeid med nynorskheftet 

 

 


