
Ukeplan 10D uke 42 og 43 

   
 

 

Beskjeder: Innleveringer og prøver: 

Mandag 24/10: FN-dagen  Utviklingssamtaler i uke 43 

 Onsdag  Torsdag  Fredag  Mandag 24/10 - FN-dagen Tirsdag  

1.økt 

08:30-09:15 

Samfunnsfag 

En bærekraftig 

framtid 

Matematikk 

Repetisjon algebra 

Kroppsøving 

Inne i Lekneshallen 

Matematikk 

Repetisjon algebra 

Engelsk 

It’s a classic 

2.økt 

09:30-10:15 

Norsk 
 

Samfunnsfag 

En bærekraftig framtid 

Samfunnsfag 

FN – introduksjon (Hva, hvordan, hvorfor) 

KRLE 

Religion, vitenskap og rel.kritikk 

3.økt 

10:15-11:00 

Naturfag 

Forberedelse til 

utviklingssamtale 

Kunst og håndverk 

 

Engelsk 

It’s a classic 

10:00 – 10:30  

TV-sending om FN 

Diskusjoner rundt FN 

Norsk 

 

Matematikk 

Repetisjon algebra 

4.økt 

11:30-12:15 

Språk / AF Matematikk 

Repetisjon algebra 

FN – escape room 

 

Matematikk 

Repetisjon algebra 

Norsk 

 

5.økt 

12:30-13:15 

Valgfag 

IFA: Sjekk teams 

før onsdag. 

 

Naturfag 

Forberedelse til utv.samtale 

Norsk 

 

Norsk 

 

6.økt 

13:15-14:00 

 

Språk / AF 

 

KRLE 

Rel., vit.skap og rel.kritikk 

Utdanningsvalg 

 

7.økt 

14:00-14:45 

    

Dag Elevansvar med å komme forberedt når det gjelder: 

Onsdag Norsk: Gjør ferdig det vi har jobbet med i norsktimene, oppgavene fra filmen som skal være ferdig er de om karakterene og geografi/natur delen. 

Safa: Fagsamtale og oppgaver på skolenmin.cdu.no 

Fysisk aktivitet og helse: Ta med klær og utstyr til å være inne i Lekneshallen 

Torsdag Arbeidslivsfag: Kantinegruppa skal bake etter kl. 14.00 på torsdag, og får dermed ekstra lang dag denne uka. Vi avspaserer neste torsdag. 

Safa: Fagsamtale og gjør deg ferdig med oppgaver på skolenmin.cdu.no 

Fredag Kroppsøving: Inne i Lekneshallen – ta med egnede klær og nødvendig utstyr. 

Norsk: Gjør ferdig det vi jobbet med i norsktimen på onsdag (adjektiv) hvis du ikke ble ferdig, så slipper du i tilfelle å gjøre det ferdig i helgen.  

Engelsk: Les s.136-139 + gjør ferdig oppgave 4 s.139 

Krle: Les s.117-120. Det kan være lurt å lage tankekart eller skrive faktasetninger. Vi jobber med oppg. s.125 (1-7) på skolen.    

Innsats for andre: Søndag 23.10, kl. 15, skal dere møte opp på personalrommet på ungdomsskolen. Da vil dere få utdelt roder (områder) og bøsse.   

Mandag Norsk: Gjør ferdig det vi jobbet med i norsktimen på onsdag (adjektiv) hvis du ikke ble ferdig. 

Tirsdag Norsk: Gjør ferdig det vi har jobbet med i norsktimene, oppgavene fra filmen som skal være ferdig er de om musikk, politikk og familie delene. 

Engelsk: Lær deg fokus-ordene på s.134-135. + repeter Are no stories new? S.136 + gjør ferdig oppg. 3 s.135 

Krle: Les s.120-123. Det kan være lurt å lage tankekart eller skrive faktasetninger. Vi jobber med oppg. s.125 (1-7) på skolen. Disse blir sjekket og gjennomgått på fredagen. 

Neste periode Matematikk - Prøve algebra 


