
 

UKEPLAN FOR: 10A UKE -  34, 2021-2022  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere:  
Adrian Honstad adrian.oali.ledal.honstad@kristiansund.kommune.no  
Tina Neergaard tina.neergaard@kristiansund.kommune.no  
 
Ordenselever: alle 
Helsesykepleier: Elisabeth Nylander (elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no) 
Klassekontakter: 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
 

Velkommen til nytt skoleår!  
 
 

Denne uka blir litt annerledes, da vi har fokus på klassemiljøet og å bli kjent med 
våre nye klassekamerater.  
Det blir mye informasjon og nye bøker. Husk å legge trekk på nye bøker i løpet av 
uka. Frist mandag 29/8.  
 

Vi gleder oss til å treffe dere igjen!        
 
 
 

 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

Husk: 
- Innesko 
- Lås til skap 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Husk klær til å være ute og aktive 
i. 

 
Legg trekk på de nye bøkene dere har 
fått.  
 

 
Ta med både frokost og lunsj på 
skolen. 
 

 
Husk:  

- turklær etter vær 
- mat og drikke 
- sitteunderlag 
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Ukeplan for 10A                                                                                                                                                           Uke: 34 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

 
Velkommen! 

 
Oppmøte på klasserommet 
08.25 

- Samling i gymsalen 
- Gjennomgang av 

ukeplan  
- Timeplan – faglærere 
- Kontaktlæreransvar 
- Bøker 
- Ordensreglement – 

mobil og PC  
- Branninstruks   
- Lånekort 
- Karaktermappe  
- Enkel 

presentasjonsrunde 
- Personbingo 

 
IKT 

  
- Vi frisker opp IKT-

kunnskapene våre 
- Mappeopprydding 
- Kildekritikk 
- Skolenmin.cdu 
- Oppgavehefte med 

forskjellige oppgaver 
knyttet til databruk 

 
 

 

 
Biblioteket 

 
Oppmøte utenfor biblioteket 
klokken 08.30. Ta med dere 

lånekort og godt humør. 
 

Vi skal være sammen med 10A 

denne dagen       
 

 
Felles Frokost – 

klassevis 
 

Hele trinnet samles i kantina. Ta 

med egen frokost       

 
Turdag i Kolvika 
for hele trinnet 

 
Vi møter opp på 

parkeringsplassen i Kolvika 
klokken 09.30. Videre går turen 

rundt Sandvikstien.  
 

Terrenget kan være vått. Dere 
bør derfor kle dere etter 

forholdene, og ta med rikelig 
med mat og drikke.  

 
Etter turen møtes vi på stranden 
hvor vi skal spise lunsj sammen. 

 
 

 

2.time 
09.15-
10.00 

3.time 
10.10-
10.55 

 
Uteaktiviteter 

 
- Ballturnering 
- Stafetter 
- Andre friidrettsøvelser 
- Slåball 

 

 
Fotosafari 

 
Dere skal gå rundt i byen i 

grupper, og finne forskjellige 
minnesmerker/steder som er 

listet opp. Fremme på stedene 
skal dere ta et gruppebilde. 

 
 

Informasjon 
- PC og bøker 
- Hva vi skal gjøre i 

«Mesternes mester» 

4.time 
11.30-
12.15 

Lunsjpausen 
fortsetter 
ute! 
 

 
Mesternes Mester 

for hele trinnet 
 

Dere skal gruppevis løse ulike 
oppgaver på forskjellige poster 
rundt omkring på skolen (både 

ute og inne).  

5.time 
12.25-
13.10 

Skriveoppgave 
Om deg selv og/eller en fin 
sommeropplevelse. 
Innlevering på Teams.  

6.time 
13.15-
14.00 

Quiz 
 

 

 


