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LÆRINGSPLAN 10B UKE 35 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 

Timeplan for klasse 10B 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Utd.valg Tilvalgsfag Engelsk Samfunnsfag 

2 Engelsk Tilvalgsfag Naturfag Samfunnsfag Kroppsøving 

3 KRLE Tilvalgsfag Naturfag Samfunnsfag Kroppsøving 

4 KRLE Naturfag K&H Norsk Norsk 

5 Matematikk Matematikk K&H Norsk Norsk 

6 Matematikk Norsk Valgfag Matematikk Matematikk 

7   Valgfag   

 

Fag A B C 

Norsk 

MOCE 

 

Læringsmål: kjenne hovedtrekkene i den litterære perioden realismen.  

Skriv en liten tekst, ca 10 setninger, om hva det vil si å ha “et kritisk blikk”. 
Skriv også noen setninger om hva som var viktig for de som skrev i Realismen. 

Engelsk 

LEBE 

 

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 
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Samfunnsfag 

SDØ 

Læringsmål: 

Lekse finner du på It’s.  

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. 
 

KRLE 

SDØ 

 

Læringsmål: Kunne forklare hva et livssyn er og hva som kjennetegner livssynshumanismen 

Lag en definisjon på hva et livssyn er. Husk på kriteriene vi snakket om på skolen   
Hva kjennetegner livssynshumanismen? Skriv ned det du husker i boka di.  

Kunst og Håndverk 

BIKN/ROAR/JPØ 

 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving 

SYTR 

 

Læringsmål: 

Utholdenhet, ta med tlf, last ned appen forspor   

Engelsk fordypning 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 Læringsmål:   

 

 

  

 

 


