
 

UKEPLAN FOR: 10B UKE  49    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: Vegar og Mille 
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:  

• Husk å returnere påmeldingsskjemaet skolegudstjeneste eller alternativt opplegg, frist 9.desember.  

• Skolefysioterapeut til stede for drop-in 10.30-12.30. 

• Kvartfinale 10B-8B torsdag i lunsjen. 
 

PRØVER 
Tirsdag: Fransk og spansk 
Fredag: Heldagsprøve i 
Matematikk 
 
Innlevering i musikken lukkes på 
onsdag. ALT er bedre enn ikke å 
levere noe. 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FR: Øv godt til prøven; sjekk 
læringsmålene s.35 
 
KRLE: Gjør ferdig “Buddhismen i 
dybden” og “Oppgaver” fra 
forrige time (Skolenmin). 

Nat: Siste frist for innlevering av 
rapport fra forsøket forrige uke 
(ekstraksjon av DNA) 
Matematikk: Øv hjemme! Hva er det 
jeg sliter mest med fra kapittelet 
“Algebra”. 

UTD: jobb med presentasjonen for 
klassen om programfagene du 
besøkte på hospiteringa: 
-info om skoledagen 
-hva du kan bli 
-noe som har gjort inntrykk på deg 
-personlige erfaringer fra 
hospiteringa 
Matematikk: Øv deg hjemme. 
Heldags på fredag. 

Matematikk: Siste forberedelse 
før heldags. Pakk sekken i god tid. 
Ta gode notater som du kan ha 
med til del 2. 

http://www.minskole.no/nordlandet


Ukeplan for 10B                                                                                                                                                         Uke: 49 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Samfunnsfag med Eirik 

 
Geir Lippestad: «Verdier på 
prøve» 

Åsne Seierstad: «En av oss» 
 
Elevrådsmøte -auditoriet 

KRLE med May Bente 
De hellige tekstene og buddhismen i dag 

-RLE-Boka s. 323-330 
-Oppgaver 1-13 

Naturfag med Gro 
 
Tankekart og diverse aktiviteter 
som repetisjon til prøven neste 
uke 

KRLE med May Bente 
Hva buddhister tror på 

-RLE-Boka s.331-337 
-Oppgaver 1.-11. 

HELDAGSPRØVE 
MATEMATIKK  
 
Prøven består av to deler:  
Første del er uten hjelpemidler 
og på andre del får du bruke alle 
hjelpemidler som ikke 
kommuniserer.  
 
Ta med: 

• Penn til innføring 

• Kalkulator 

• Linjal 

• Mattebok 

• Oppladet pc 

• Det du måtte ønske av 
notater og regelbøker.  

• En god og sunn lunsj 
som gir deg energi til å 
holde ut dagen! 

Masse lykke til!

 

2.time 
09.15-
10.00 

Tilvalgsfag 
ALF: 
EFO: Apartheid. p.84-87 + tasks 11-13 
FR: Test kap.2 
SP: Lesetest + skjema om latin-
amerikanske land  
TY:Oppgaver i leseforståelse - leveres 
inn, ingen forberedelse 

PIZZASALG I KANTINA! 

Engelsk med Sonja 

 
Fortsetter med “Earth under 

pressure” 3.time 
10.10-
10.55 

Matematikk med Adrian 
Funksjoner og grafer 

Samfunnsfag med Eirik 
Terror og ekstremisme. Vi 
avslutter kapittlet. 
 
 

4.time 
11.30-
12.15 

Naturfag med Gro 
Oppgaver om DNA 
 

Kroppsøving med May Bente 
Innebandy 

 

Kunst og håndverk med 
Tina/Thomas 
 
Nest siste gag før vi må være 

ferdige       
 
Sløyd og linosnitt: Vi forsetter 
med arbeidet.  

Matematikk med Adrian 
Forbereder oss til 
heldagsprøven.  
 
Ta med: Penn, kalkulator, linjal 
mattebok og oppladet PC. 

5.time 
12.25-
13.10 

Norsk med Sonja 
 
Dere får bruke timene til å 
jobbe med innleveringen.  
 
Viktig at dere ber om hjelp,hvis 
dere står fast.  

6.time 
13.15-
14.00 

Engelsk med Sonja 
 
 
 Kort skriveoppgave om “Dead man 
walking” 
 
Oppstart nytt kapittel: Earth under 
pressure 

UTD med Vikar  
Møt opp i auditoriet 
Programfag: KDA + FBIE 

7.time 
14.05-
14.50 

   Norsk med Sonja 
Jobbe med innleveringen 

 
 

 


