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Fag A B C 

Norsk   
(KAMA) 
 

Læringsmål: kunne jobbe seg gjennom forberedelsesdel og gjennomføre to fagdager.  

Lekse: Les godt på forberedelses tekstene som ligger på Skolestudio.  
Sjekk over nynorsk grammatikk. Særlig verb og substantiv. Hvilken form står verbet i når du slår opp på Lexin ? 
Putt gule lapper i Kontekstboka, der du tenker det er fornuftig, (for eksempel nynorsk grammatikk, virkemiddel i tekst, 
argumenterende tekst etc.) slik at du slipper å bruke tid på å slå opp i innholdsfortegnelsen på torsdag og fredag. Legg deg tidlig 
onsdag og torsdag, og spis frokost! 

TIMEPLAN klasse 10A 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Mat/norsk Norsk Tilvalgsfag Fagdag/ 
Tentamen 
bokmål 

Fagdag/ 
Tentamen 
nynorsk 

2 Mat/norsk Gym Samfunn 

3 Norsk Norsk 

4 Samfunn Naturfag RLE 

5 RLE Mat/norsk 

6 Matematikk Samfunn  

7     

 

INFORMASJON: 

jan.sverre.romedal@lindesnes.kommune.no  mob: 91367955,                    

Melde fravær: +47 59 44 72 45, start SMS med JARO (ev initialer til faglærer; 

de finner du under hvert fag på læringsplanen).  

Søndag 12.desember er det mattemaraton fra 17.00-20.30. Her er det fokus på 

matematikk, men i tillegg sosialt og hyggelig. Pizza blir servert (egenandel på ca 

30 kr. 

Fysisk aktivitet (Bjørn Arild & Jan Sverre) Felles aktivitet( stikkball mm). Husk 

god innsats, fairplay, utfordre deg selv og bidra til god stemning. 

Friluftsliv: 6.time, fortelle kort om oppgaven deres. 7.time, bilder Alaska. 
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Matematikk   
(JARO) 
 

Læringsmål: 

Vi repeterer frem mot fagdagen som er onsdag 15.desember. Dere får utlevert en øvetentamen. 

Engelsk  
(KAMA) 

Læringsmål:  

I forrige uke lånte vi timer både fra norsk og samf til engelsk, derfor blir det ingen engelsk denne uka. 😊 

KRLE  
 

Læringsmål: kunne noen fakta om Den norske kirke og hvordan den er organisert 

Vi fortsetter på temaet: Kirken. Les s 192-199. 

Samfunnsfag  
(KAMA) 

Læringsmål: kunne bruke begreper knyttet til migrasjon (mennesker på flyttefot) 

Vi ser en episode av NRK-serien «På flukt», og jobber med migrasjon. Ingen lekser pga fagdag i norsk.  

Naturfag 
(JARO) 

Læringsmål: Kunne forklare hva som menes med organisk kjemi og kunne forklare karbonets kretsløp. 

Lekse blir å kunne forklare ukas læringsmål. Følger du godt med på skolen bør du klare å nå læringsmålet.  

Tysk 
 

Læringsmål: Kunne grammatikken vi har lært frem til nå.   

Vi øver og repeterer til årsprøven som blir torsdag 16. desember. Prøven blir todelt: del 1 der du skal vise at du forstår innholdet i 
en tysk tekst, del to grammatikk: analysere og oversette setninger fra norsk til tysk. 
Onsdag hører vi på klasssequizen! 

Spansk 
(HAKL) 

Læringsmål:  Du repeterer til årsprøven som er 16.desember 

Du må kunne hvordan du uttrykker noe du har gjort (presens perfektum), noe du skal gjøre i framtiden (futurum) og noe du holder 
på med akkurat nå (gerundium).  Prøven vil være todelt.  En del på its – grammatikkoppgaver uten hjelpemidler, den neste er en 
tekst du skal skrive.   
Begynn repetisjonen denne uka! 
Onsdag hører vi på klasssequizen! 

Engelsk fordypning Læringsmål: 

   

Kroppsøving 
(JARO) 
 

Læringsmål: Være med å lage en dans. 

Vi fortsetter med dansen. Info om skiskolen. 

Arbeidslivsfag 
MALU 

 Læringsmål:  målet er å bli kjent med ulike yrker, arbeidsplasser og muligheter på videregående skole. Du jobber selvstendig med ditt eget prosjekt. Onsdag 
møter dere i rom 310, torsdag rom 318, dersom dere ikke har fått en annen beskjed. 

 


