
 

UKEPLAN FOR: 10B UKE   5   2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Sonja Wimpelmann og May Bente Hoset  
E-post: sonja.wimpelmann@kristiansund.kommune.no  may.bente.hoset@kristiansund.kommune.no  

Ordenselever: Eirik og Ingrid 
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:  
 
Minner om at du må ordne deg med MinID eller BankID for at du skal kunne søke i Vigo. 
 

PRØVER 
Innlevering ALF oppgave 
(import) ila uka. 
 
Onsdag: Naturfag 
Fredag: Norsk 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR: Repeter fra kap. Typiquement 

français og lær formene av 
verbene savoir og connaître i 
presens (s.236/239) 
KRL: spm 1-7 s.247 RLE-boka 
EFO: finish your book. 

Nat: Øv til prøven og sørg for å være 

godt forberedt       

Kunst og håndverk (Tinas side):  
Ha med dine egendefinerte 
formkrav til produktet ditt (se i 
oppgaveteksten)  
à Altså hvordan må det se ut og 
være for å ha optimal funksjon? 
F.eks størrelse, materiale, design 

 

Kunst og håndverk (Tinas side)  
Ha med dine egendefinerte 
formkrav til produktet ditt (se i 
oppgaveteksten)  
à Altså hvordan må det se ut og 
være for å ha optimal funksjon? 
F.eks størrelse, materiale, design 

KRLE: gjør ferdig presentasjonen vi 
startet på i timen. 
EFO: jobb med bokrapporten, frist 
mandag. 
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Ukeplan for 10B                                                                                                                                                         Uke: 5 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Samfunnsfag med Eirik 
 
Personlig økonomi. Vi jobber 
med hele kapittelet og ser på 
hva som kan komme på prøven. 
 

KRLE med May Bente 
Jødedommen 
RLE-boka s.248-253 
Husker du: 1-10 

Naturfag med Gro 
PRØVE i temaet teknologi 
 
Evt. Oppstart nytt tema om vi 
får tid 

KRLE med May Bente 
Jødedommen 
Skolenmin: presenter 
jødedommen 

Norsk med Sonja 

 
PRØVE om krigslitteraturen. 
Dere får bruke begge timene – 
ta med ei bok som du kan lese i, 
hvis du blir tidlig ferdig. 

2.time 
09.15-
10.00 

Tilvalgsfag 
ALF: Importoppgave (excel)+ 
ferdigstilling 
EFO: Book report 
FR: Preposisjoner + øve til prøve 
SP: Presens perfektum 
TY: 

Engelsk med Sonja 
Dystopies: “A handmaid`s tale” 
(excerpt) + short movie clip 

3.time 
10.10-
10.55 

Matematikk med Adrian 
 

SUPERFINALE INNEBANDY 
Elever - lærere 
 
 

Matematikk med Adrian 
 

4.time 
11.30-
12.15 

Naturfag med Gro 
Repetisjon og øving til prøve 
 

 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Kunst og håndverk med 
Tina/Thomas 
 
Fordypningsoppgave 
 

Matematikk med Adrian Musikk med Håkon/Bjørn Kåre 

NGP arbeid 
 

5.time 
12.25-
13.10 

Norsk med Sonja 
Øving til prøven på fredag 

Valgfag 
DRED:   

FLL: FFL: Turplanlegging – ta 
med pc – møt i kantina. 
FYSA: Vi går tur til Vollvatnet. 
Tenner bål og lager kakao. 
MEDIA:  
TRAF:  

6.time 
13.15-
14.00 

UTD med May Bente 
Utdanningsprogram 
Vigo 

7.time 
14.05-
14.50 

   Norsk med Sonja 
Vi ser en episode av NRK-
serien “Apokalypse”, om andre 
verdskrig. 

 

 


