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LÆRINGSPLAN 10D UKE 35 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 

Klassebilde på mandag – husk tema! 

 

Timeplan for klasse 10D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Naturfag Tilvalg Matte Matte 

2 Norsk Tilvalg Norsk/noa Matte Naturfag 

3 Matte Tilvalg Samfunn Rle Naturfag 

4 Rle Norsk/noa K & H Gym Samfunn 

5 Matte Engelsk K & H Gym Utd.valg 

6 Samfunn Engelsk Valgfag Engelsk Norsk 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: lære om forskjellen på romantikken og realismen i litteraturhistorien. 

Du får den nye norskboka denne uken. Husk å legge bind på den ila uka.  Låne bilbioteksbok og lese hver dag hjemme.  
Lære deg kjennetegn vi skriver i timene.  

Matte 
JPED 

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

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

Engelsk Læringsmål:  
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Du får ny lærebok denne uka. Husk å legge bind på den.  Lære deg fokus ordene vi har skrevet og kunne bruke dem skriftlig 
og muntlig.  

Naturfag 
JPED 

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 i Nova 10. Skriv ned eventuelle spørsmål du har til det du leser. 

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

Lag en definisjon på hva et livssyn er.  
Hva kjennetegner livssynshumanismen? Skriv ned det du husker i boka di.  

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

Utholdenhet, ta med tlf, last ned fotspor app. utegym 

Arbeidslivsfag 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: lese og forstå stk 1A s. 8 

Til onsdag: lese/oversette/gloser s. 8 

 

  

 

 


