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LÆRINGSPLAN 10C UKE 35 

2022/2023 

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

 
Tur til Unnerøy tirsdag til  onsdag – vær nøye med pakkeliste. Sjekk over 

at sykkelen er ok og husk alle må ha hjelm.  

 
Ved fravær: Meld på dette nr.+4759447245 og skriv MAGR. Dette er da deres 
meldingsbok.  
Andre henv. Mail: Marta.luisa.grostol@lindesnes.kommune.no  Telefon:95844162 
 

Timeplan for klasse 10C 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matte Tur til 
Unnerøy 

Tur til 
unnerøy 

Matte Norsk 

2 Matte Natur samf 

3 Natur Natur samf 

4 eng K og H gym 
5 Norsk  K og H gym 

6 samf Krle Ut.d valg 

7     

 

 

Fag A B C 
Norsk Læringsmål: kjenne til viktige kjennetegn innenfor realismen 

Kjenne til begreper som realistisk, kritisk, samfunn, periode, romantikken, , brytning – se notater fra timene 

Dere får nye bøker denne uka . Disse skal du legge bind på - husk bibliotekbok – du leser litt hjemme og vi leser på skolen  
 

Matte Læringsmål: Kunne forkorte brøker med tall og bokstaver ved hjelp av faktorisering. 

 
Du får ny lærebok denne uka. Husk å legge bind på den. 
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Lekseark til fredag blir delt ut på mandag. Velg nivå. 

 
Engelsk Læringsmål: reflect on the message in the poem « Harlem» 

Ingen lekse 

Naturfag Læringsmål : Vite hva naturvitenskap er og hvordan den skiller seg fra andre vitenskaper.  
                        Kunne forklare hvordan man jobber etter vitenskapelige metoder. (se figur s.7)  

Les side 6-12.   

(Husk: Bla gjennom sidene, se på bilder, bildetekst, overskrifter osv. før du leser selve teksten) 

Samfunnsfag Læringsmål: rus og grenser 

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

KRLE Læringsmål: repetisjon av verdensreligionene  

Ingen lekse 
Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk Læringsmål: 
   

Kroppsøving Læringsmål: 

   

Engelsk fordypning Læringsmål: 

   

Spansk Læringsmål :Repetisjon 

Les fra s.8 - 13 svar på oppgave 2 og 4 s 13. 

Vi jobber med Cuba og repeterer grammatikk i timene 
 

 

Tysk Læringsmål: 

   

 

 


