
 

UKEPLAN FOR: 10B UKE  46  2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Sonja Wimpelmann (sonja.wimpelmann@kristiansund.kommune.no) og May Bente Hoset 
(may.bente.hoset@kristiansund.kommune.no) 

Ordenselever: Chan og Fabian 
Helsesykepleier: Elisabeth Nylander (elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no) 
Klassekontakter: Carina Schei Larssen og Maria Sevaldsen Taknæs 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  

Mandag: Trekning av kampoppsett Innebandy i storefri, møt opp i kantina        
Onsdag: Hospitere på videregående. De vet selv hvor de skal hospitere, og finner også informasjon om det på You-portalen 
og på oppslagstavle på skolen. De må komme seg frem og tilbake til videregåendeskolene selv.  
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 08.40 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. De har kantine i Braatthallen og tilbyr gratis frokost der alle dager, unntatt mandag. 
Frokosten varer fra kl. 08.00 til kl. 08.30. Du kan kjøpe lunsj der, men ta gjerne med matpakke. Elevene som skal på Naturbruk må ha yttertøy/sko osv 
for å være UTE en hel dag. 

 
Adventskalender: De som ønsker å være med på klassens adventskalender i desember, kan ta med en innpakket 
kalendergave til maks 40 kr, og skrive navnet sitt på en lapp og legge i boksen. Ho-ho-ho!  

PRØVER 
Tirsdag: Heldags norsk 
hovedmål 
Torsdag: Heldags norsk 
sidemål 
Fredag: Matte 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

Matematikk: Vær aktiv 
i repetisjonsøkten! Dra 
nytte av siste time før 

prøven        
 
 
 
 
 
 
 
 

 ALF-kantine: Hver gruppe leverer inn 
en digital reklameplaket til kantina 
neste uke i oppgaver i Teams. Se i 
ALF-teamet for informasjon om 
innhold.   
 

 Media: Du må ha valgt 
film/episode til analysen din til 
timene i dag.   
Matematikk: Øv til prøven 
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Ukeplan for 10B                                                                                                                                                         Uke: 46 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Samfunnsfag med Eirik 
 
Vi jobber videre om terror, side 
216-223 
 
 

 
 
 
 
 

Norsk hovedmål 
heldagsprøve 
Husk å ta med alle hjelpemidler som 
du ønsker å bruke.  
Det du evt. glemmer, må du klare deg 
uten.  
Husk også sunn, god matpakke, og 
nok drikke.  
 

Lykke til – vi heier på 
dere!  

 
 
Hospitering 
 
Vi besøker 
videregående skoler! 
 
Atlanten vgs: 
Oppmøte kl 08.30 
 
Kristiansund vgs: 
Oppmøte kl 08.40 

 
 
 
 
 

Norsk sidemål 
heldagsprøve 
Husk å ta med alle hjelpemidler 
som du ønsker å bruke.  
Det du evt. glemmer, må du klare 
deg uten.  
Husk også sunn, god matpakke, 
og nok drikke. 
 

Vi heier fortsatt!  

Norsk med Sonja 

Vi ser en ny episode av 
UXA 
 

2.time 
09.15-
10.00 

Matematikk med Adrian 
Prøve i kapittel 1: Algebra  

  
Dere kan få oppgaver om alt vi 
har jobbet med så langt i år. 

3.time 
10.10-
10.55 

Matematikk med Adrian 
Siste repetisjon økt før prøven 
på fredag.  

4.time 
11.30-
12.15 

Naturfag med Gro 
Naturlig og kunstig utvalg 
s. 62-63 
 

Musikk med Håkon/Bjørn Kåre 
 
Siste gang før bytte? 

5.time 
12.25-
13.10 

Norsk med Sonja 
 
Siste runde før heldagsprøven.  
HUSK forberedelsesheftet! 

Valgfag 
DRED: Vi fortsetter å male 
møbelet 
FLL: 
FYSA: Vi lager mat på bål. 
Oppmøte hovedinngangen. 
MEDIA: Filmanalyse. Jobbe med 
innhold eller se film.  
TRAF: Refleksoppgave  

6.time 
13.15-
14.00 

7.time 
14.05-
14.50 

    

 


