
 

UKEPLAN FOR: 10 A UKE -  35, 2022-2023 http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: tina.neergaard@kristiansund.kommune.no og @kristiansund.kommune.no  
Ordenselever: 
Helsesykepleier: Elisabeth Nylander, tlf 954 44 152 elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no 
Klassekontakter:  

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
Vi har ansvar for å holde kantina ryddig denne uken og, og gjør unna vår «storrydding» ute i tredjetimen på mandag.  
 
NB! Det blir foreldremøte allerede mandag 5. September kl. 18.00. Innkalling kommer neste uke.  
 
 

Prøver denne uken: 
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 

ALLE BØKER SKAL 
HA TREKK TIL 
MANDAG!  
 
 
 
 
 

 Matematikk: Gjør læringsstien som 
er delt med deg på Skolen.cdu:  
Algebra: «Utforsk selv», se filmen og 
gjør «Forstod du?».   

Matematikk: Faktorisering 
Gjør ferdig det du ikke rakk i timen: 
Oppg. 1.1 – 1.6 s. 11 i boka. (Du 
trenger bare gjøre den vanskegraden 
du mener det er riktig å jobbe på, 
men utfordre deg selv for å få 

utvikling i faget.      )  

Nat. Se raskt over kap.1 s. 5-31 
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Ukeplan for 10 A                              Uke: 35 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KUNST OG HÅNDVERK 
 
Tegneoppgave - portrett 
 
«Storrydding»  

NORSK 
Nasjonalromantikken, side 187 i 
Unibok. 

KROPPSØVING 

Samarbeidsaktiviteter/-leker 

inne i gymsalen. 

MATEMATIKK 
Kartleggeren  
Vi tar en kartleggingstest for å se 
hva vi kan og hva vi må fokusere 
ekstra på. (Det er ikke karakter 
på denne)   

SAMFUNNSFAG 
Kritisk tenkning, side 7-10 

2.time 
09.15-
10.00 

TILVALGSFAG 
Spansk: Repetisjon fra 8. og 9. 
klasse 
EFO: Searching + Repetisjon. 
TY: Hva husker du? 
Fransk: À toi de jouer! 
Repetisjon! 

3.time 
10.10-
10.55 

MATEMATIKK 
Faktorisering 
Oppg. 1.1 – 1.6 

SAMFUNNSFAG  
Vi gjør oss kjent med læreboka 
og ser på nettressursene som er 
tilgjengelig.  
Vi starter med første kapittel: 
Kritisk tenkning.  

NATURFAG 
Jordas utvikling. Kap.1 
Big Bang og dannelsen av vår 
planet. TELLUS. 
 

4.time 
11.30-
12.15 

MATEMATIKK 
Algebraløpet og repetisjon av 
begreper.  

MUSIKK 
Vi møtes i klasserommet og 
fordeler grupper. Klassen skal 
deles i 2. Håkon og BK 

NORSK 
Vi leser “Nordmannen” av Ivar 
Aasen, side 191 i Unibok. Vi 
jobber med oppgaver til diktet. 
 
Carlstens lesetest. 

ENGELSK 
Cont. Leading and following 

5.time 
12.25-
13.10 

NORSK 
Unibok – vi gjør oss kjent med 
læreverket og starter med 
litteraturhistorie (romantikken) 

ENGELSK 
Introduction to 10th grade 
English and the topic “leading 
and following” 

 UTD 
Gjennomgang av karriereløypa 
på NUS fram til søknadsfristen. 

VALGFAG 
Media: Introduksjon til faget, vi 
legger en plan sammen  
Fysak: Intro – hva skal vi lære i 
faget? Idèmyldring. Rydding 
rundt Gapahuken, og avslutter 
med et lite bad i Barnebasen. 
Oppmøte hovedinngangen! 
DRED: Idemylding og 
introduksjon til første oppgave 
 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE 
Etikk 
Hefte deles ut i timen 

NATURFAG 
Vi blir kjent med læreboka. 
Rutiner , repetisjon mm. 

7.time 
14.05-
14.50 

   KRLE 
Etikk 
Vi fortsetter med heftet 

 

 


