
 

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:  

Husk foreldremøte på mandag klokka 18.00        
Det blir brannøvelse i løpet av uka, så HUSK PÅ INNESKOENE DINE.  
 
 

Prøver denne uken: 
Tirsdag: Lever inn videoen din 
på TEAMS på melding. 
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engelsk: Lever inn videoen din til 
meg på Teams. 
Oppgavebeskrivelsen står under 
engelskfanen.  

Matematikk: Gjør ferdig oppgavene 
på skolen.cdu som du ikke rakk i 
timen. Velg enten «Øve mer» 1, 2 
ELLER 3: «Trekke en felles faktor 
utenfor en parentes».  

  

Nat. Les og lær s.5-9 
Matematikk: Gjør ferdig oppgavene 
fra timen 1.7-1.10, du trenger kun å 
følge det sporet (prikkene) du mener 
det er rett å jobbe på, men husk å 

utfordre deg selv!       

Nat. Les og lær s.10-14 
Samf: Velg deg ut tre mål fra FNs 
bærekraftmål. Hvorfor har du valgt 
disse tre? (Blir diskutert i klassen) 
Matematikk: Gjør ferdig de delte 
oppgavene på skolen.cdu.no: 
«Trekke en felles faktor utenfor en 
parentes à velg mellom øve 1, 2 og 3. 
Du kan, men trenger ikke gjøre alle 
tre. (egentlig til mandag, men det er 
jo rimelig kjipt med lekser i helga…)  
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Ukeplan for 10 A                              Uke: 36 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KUNST OG HÅNDVERK 
 
Sløyd: Gjennomgang av regler 
og rutiner. Introduksjon av 
oppgave. Skisser og arbeidsplan.  
Tekstil: Vi begynner med 
grafikkoppgaven - Linosnitt.  
Advarsel vær forberedt på en 
overgira lærer! :D Woop!  

NORSK 
Nasjonalromantikken. Vi jobber 
videre med powerpointen. 

KROPPSØVING  
Lek og samarbeidsøvelser 

MATEMATIKK 
Sammentrekning av uttrykk med 
parenteser s.15 + oppgaver på 
skolen.cdu 
 
Hjørnerebus!  

SAMFUNNSFAG 
Bærekraftig utvikling 
- FNs bærekraftmål 

2.time 
09.15-
10.00 

TILVALGSFAG 
SP: Repetisjon av verbtidene 
presens og enkelframtid. 
Introduksjon av gerundium.  
FR: Repetisjon og egenvurdering 
TY: Repetisjonsoppgaver 
ALF: Vi deler inn i gruppene. Møt i 
kantina 
EFO: Tasks 

3.time 
10.10-
10.55 

MATEMATIKK 
 
Repetisjon av brøk 
Forkorting s. 12-14 

SAMFUNNSFAG 
Bærekraftig utvikling 
-  

NATURFAG 
En spesiell planet.  
Historien om Skandinavia . s. 15 
+ jobbe med oppgaver s.32-34 
og skolenmin.cdu 

4.time 
11.30-
12.15 

MATEMATIKK 
Fortsetter med faktorisering og 
jobber på skolen.cdu 
Dere får resultatene fra 
kartleggeren i dag 

MUSIKK 
Mitt band + musisering/gitar 

NORSK 
«Til min gyldenlakk». Vi ser på 
diktet og analyserer det. 
Carlstens lesetest. 

ENGELSK 
Let’s learn some new words!  

5.time 
12.25-
13.10 

NORSK 
Powerpoint om romantikken. 
Hva kjennetegner perioden? 
Wergeland, Welhaven, Aasen 
etc. 

ENGELSK 
Who do you follow? 

 

UTD VALGFAG 
MEDIA: Nyhetsreportasje/besøk 
fra NRK 
FYSAK: Lacrosse på 
kunstgressbanen. Oppmøte 
hovedinngangen. 
DRED: Møt på KH-rommet. 

 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE 
Etikk og etisk tenkning 
- Pliktetikk, konsekvensetikk og 
dydsetikk 

NATURFAG 

En spesiell planet. S10-> 

7.time 
14.05-
14.50 

   KRLE 
Etikk og etisk tenkning 
- Den kristne etikkens forankring 

 

 
 


