
 

UKEPLAN FOR: 10A UKE 7, 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: tina.neergaard@kristiansund.kommune.no og adrian.olai.ledal.honstad@kristiansund.kommune.no  
Ordenselever: ALLE 

Helsesykepleier: Elisabeth Nylander, tlf 954 44 152 elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no  
Klassekontakter: Siv Anita Jacobsen Furu og Siv Flataker Eide  

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
Det blir en travel og spennende uke. Ta med skikkelig matpakke og drikke disse dagene. Bruk 
behagelige klær som er gode å danse i.  
 
Til mandag må alle ha sendt inn billettbestilling og ønsker for ekstra billetter. Vi gir beskjed til alle 
dere som har ønsket flere enn to, så fort vi har oversikt.  
 
Til tirsdag må dere kunne teksten på sangen helt utenat. Øv ofte, tenk på sangen og dansen når du 
venter på bussen, når du står i dusjen eller spiser kveldsmat. Ha det i bakhodet hele uka, slik at du 
blir trygg på hva du skal synge, hvordan du skal bevege deg og hvor du skal være på scenen. Det er 
sikkert litt skummelt, men det blir bra – og det blir gøy!  
 
Til onsdag må alle ha med det dere trenger til kostyme hvis dere har noe hjemme eller skal låne noe.  
 
 
Etter forestillingen på torsdag rydder vi klasserommene og setter tilbake alle stolene før vi tar ferie.  
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 Ukeplan for 10A                                                                                                                                                      Uke 7 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Felles oppstart på klasserommet.  
Vi lager en plan for dagen og 
øver på sang og dans.  
  
  

Felles oppstart på klasserommet.  
Vi lager en plan for dagen og øver 
på sang og dans. 
 

Felles oppstart på klasserommet.  
Vi lager en plan for dagen og 
øver på sang og dans. 
 

Førprøve:  
Gjennomgang av hele showet 
på scenen kl. 09.00 

 
I DAG TJUVSTARTER VI 
VINTERFERIEN OG DERE 
AVSPASERER ETTER  
NGP-FORESTILLINGEN.  
 

Kos dere! 
 
 
 
 
 
Vi sees til vanlig skoledag 
og ordinær ukeplan  
mandag 27.februar.   
 

2.time 
09.15-
10.00 

3.time 
10.10-
10.55 

Vi lager en plan for alle kostyme, 
finner ut hva som mangler.  
 
 
Tenk gjennom hva vi trenger, hva 
som er verdt å bruke tid på og 
hva vi greier oss uten?  

 

 
 
 
 
 
Generalprøve med fullt 
kostyme og publikum fra 
barneskolene kl. 12.00 

4.time 
11.30-
12.15 

12.00-12-30 Sceneprøve 
I dag får vi ikke inn og se på de 
andre klassene.  
 
 

12.00-12-30 Sceneprøve 
I dag får vi inn og se på de andre 
klassene – vi avtaler hvilke vi skal 
se på.  
 
 
 
  

5.time 
12.25-
13.10 

Vi kan bruke KH-rommene disse 
timene om vi trenger 

Vi kan bruke KH-rommene disse 
timene om vi trenger  
I løpet av dagen bør vi lage ferdig 
eventuelle kulisser og rekvisitter.  
 

Vi kan bruke KH-rommene disse 
timene om vi trenger 

6.time 
13.15-
14.00 

Gjennomgang av kostymer, 
rekvisitter og kulisser. 
I dag MÅ alt være på plass. 

Skoledagen avsluttes når 
generalprøven er over.  
Gå hjem, slapp av, spis en god 
middag og lad opp til etterpå. 
 

NGP-forestilling 
Elevene møter klokka 17.15 
 
Dørene åpner for publikum 
klokka 17.15, og 
forestillingen starter  
klokka 18.00 

 Ta med:  
Billettlappene 

Ta med:  
Kostymer 

Ta med:  

Vinterferie 

 

 


