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LÆRINGSPLAN 10A UKE 35 

2022/2023 

Informasjon: 

📌Husk at du skal lese ca 15 minutter hjemme i selvvalgt litteratur hver dag.📚 

 

📌Dere får vikar for meg på torsdag og fredag, da jeg er på Underøy.  

 

📌FORELDREMØTE ONSDAG 7. SEPTEMBER KL 18.30 I AULA 

 

Timeplan for klasse 10A 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matte Engelsk Språk Naturfag Matte 

2 Matte Språk Gym Naturfag Matte 

3 Samfunn Språk Gym Norsk Samfunn 

4 Naturfag Norsk Norsk Norsk Samfunn 

5 Norsk KogH RLE Matte RLE 

6 Engelsk KogH Valgfag Utd.valg Engelsk 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk 
GAJA 

Læringsmål: 

   

Matte 
MAJO 

Læringsmål: Kunne gi eksempler på forkorting av brøker med algebraiske uttrykk i teller og never ved å bruke faktorisering. 

Lekseark – velg nivå 

Engelsk 
HOER 

Læringsmål: Write a text about something you have experienced.  

For Friday: Your first draft of “My trip to 
Underøy” should be handed in (It’s)  
You will find the task on It’s.  
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Naturfag 
MAJO 

Læringsmål : Kunne si noe om hva naturvitenskap, hvordan den skiller seg fra andre vitenskaper og hva det innebærer å jobbe 
etter vitenskapelige metoder. (se figur s.7)  

• Bla gjennom sidene 6-12.  Se på bildene, les 
bildeteksten, les overskriftene osv.  

• Skriv av de oransje faktasetningene i 
margen på disse sidene.  

• Les side 6-12 (Husk: Bla gjennom sidene, se på bilder, bildetekst, 
overskrifter osv. før du leser selve teksten)  

• Skriv av de oransje faktasetningene i margen på disse sidene.  
  

Samfunnsfag 
ÅSEL 

Læringsmål: Læringsmål: Rus og grenser 

Vi bruker SkolenMin og jobber med oppgaver fortløpende utover i timene. Du får lekse fra gang til gang. 

KRLE 
GRMA 

Læringsmål: repetisjon av verdensreligionene 

Dere skal se på youtube klipp der de snakker om verdensreligionene- du finner nettadressen på itslearning fag KRLE, under 
ressursene. Noter ned 4 spørsmål til 2 av religionene, svarene på spørsmålene skal være det dere mener er det viktigste 
som blir sagt om den religionen. Dette gjøres i timen på onsdag og som lekse. I timen på fredag skal dere bytte spørsmål 
med en medelev og besvare hverandres spørsmål.  

Kunst og Håndverk 
BIKN, JPØ, ROAR 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving 
HOER 

Læringsmål: Trene på å utvikle kondisjon.  

Bakkeintervall.    

Engelsk fordypning 
ÅSEL 

Læringsmål: 

   

Spansk 
CEMO 

Læringsmål :Repetisjon- noen er på Underøy. 

Les fra s.8 - 13 svar på oppgave 2 og 4 s 13. 
Vi jobber med Cuba og repeterer grammatikk i timene 

Tysk 
SCIN 

Læringsmål: lese og forstå stk 1A s. 8 

Til onsdag: lese/oversette/gloser s. 8   

 

 


