
 

UKEPLAN FOR: 10D UKE -  47, 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: Erlend, Philip og Levin 
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:  
Mandag: Hospitering  

Atlanten vgs: Oppmøte kl. 08:30 ved hovedinngangen til skolen. Der blir dere tatt imot og fulgt inn til oppstart i auditoriet. Elevene får lunsjpakke i 
aulaen kl. 12. De som har valgt å hospitere på Idrettsfag må huske å ha med seg treningstøy og innesko/fotballsko. Hospiteringen varer til kl. 14.  
 
Kristiansund vgs: Oppmøte kl 10.00 i aulaen i bygg 3. Du trenger ikke å ha med spesielt utstyr til skolen, men et par gode sko kan være kjekt å ha 
på seg. Er det krav til arbeidsantrekk, vil du få låne det av skolen. Det er kantine i Braatthallen. Du kan kjøpe lunsj der, men ta gjerne med 
matpakke. Dagen varer helt til kl 16.00.  

Onsdag: MOT til å glede-dagen ¡!  
Torsdag: Innebandykamp mot 8a i matfriminutt.  
Dere som ønsker å være med på pakkekalenderen må ta med en pakke til max 40 kr  
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tysk: Øv på gloser og uttrykk om 
været. Se link til Quizlet på Teams 
eller temagloser i tyskboka, s. 138 
+ egne notater 
Spansk: øv på ordene vi gikk 
igjennom forrige gang tilknyttet 
Latin-Amerika 

Samfunn: gjør ferdig oppgave 1-9 på 
oppgavearket om 11. september 
2001. Vi skal gjøre oppgave 10 på 
skolen.   

Norsk: gjør ferdig notatene dine 
om modernismen 

Naturfag: Øv på begreper s. 71-72 
 
Tysk: Innleveringsfrist muntlig 
oppgave lydfil So ist das Wetter in 
Kristiansund. Send i chatten. 
 
Norsk: skriv ferdig om Knut 
Hamsun 

http://www.minskole.no/nordlandet


Ukeplan for 10D                                                                                                                                                           Uke: 47 

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

 
 

Hospitering  

  
Vi besøker videregående skoler!  

  

 

Atlanten VGS: 
oppmøte kl 08.30  

  
  

Kristiansund VGS:  
oppmøte kl 10.00  

 

Innebandy med vikar   
Elevene styrer timen selv.  

Engelsk med Sonja 
 
New theme: Capital punishment 
in the USA. You will get a booklet 
– BRING IT TO ALL OUR LESSONS! 

Matematikk med Bjørn Kåre 
innsettingsmetoden og grafisk 
løsning (geogebra) 

Naturfag med Arne 
1. Begrepstest s.71-72  
       På pc. Med karakter. 
2. Jobbe med 

oppgaver/aktiviter til kap.2 
 

2.time 
09.15-
10.00 

ALF: Husk forkle – vi lager toast og 
fruktkopp!  
EFO: Focus on writing p.174 
FR:  
SP: América Latina 
TY: Wie ist das Wetter oppgaver i 
arbeidsboka + egen værmelding 

3.time 
10.10-
10.55 

Matematikk med Bjørn Kåre 
Likningssett – 
innsettingsmetoden og grafisk 
løsning (geogebra)  
 

Musikk 
Gruppene bytter stasjon 

 
 

Samfunn med Elise 
Vi gjør ferdig, og leverer inn 
oppgavearket om 11. september 
2001.  
 
Hvis vi rekker det, så skal vi se 
nærmere på s. 242-246.    

4.time 
11.30-
12.15 

Kunst og håndverk med Elise og 
Eirik 
 
Tekstil: linosnitt – vi begynner å 
skjære  
 
Sløyd: leke 
 

Norsk med Elise 
Vi går videre i litteraturhistorien. 
Hva er modernismen? Vi skriver 
stikkord og snakker sammen med 
epoken.  

Engelsk med Sonja 
More about capital punishment 
BRING YOUR BOOKLET 

5.time 
12.25-
13.10 

KRLE med Bjørn Kåre 
Verdensreligioner - Hinduismen 

DRED: 
FLL: 
FYSA: Prosjekt «Vi prøver oss 
som Trenings- og 
kostholdsrådgivere». 
Gruppearbeid. Møt opp 
naturfagsrommet (innearbeid). 
MEDI:Videre arbeid med 
filmanalyse 
TRAF:  

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE med Bjørn Kåre 
Siste fremføringer i par.  
 
Verdensreligioner - Hinduismen 

ALF 
EFO 
FRA 
SPA: Am´€rica Latina 
TY: Wie ist das Wetter oppg. i 
arbeidsboka + værmelding 

7.time 
14.05-
14.50 

   Norsk med Elise 
Hvem var Knut Hamsun? Skriv 
en side om han. Tips: priser, 
bakgrunn/oppvekst, holdninger, 
forskjellige verk osv. Dere skal 
dele funnene deres med 
hverandre på mandag.  

 

 


