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LÆRINGSPLAN 10C UKE 36 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 

NB: Husk foreldremøte onsdag kl 18:30 

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 
 
 
Friluftsliv: Det blir en økt med kart og kompass onsdag.  
Ta gjerne med eget kompass om du har ☺ 

Timeplan for klasse 10C 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matte Eng Språk Matte Norsk 

2 Matte Språk Matte Natur samf 

3 Natur Språk Eng Natur samf 

4 eng Norsk Norsk K og H gym 

5 Norsk Norsk Matte  K og H gym 

6 samf Krle valgfag Krle Ut.d valg 

7   valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: Kjenne til handlingen i “Faderen” av Bjørnstjerne Bjørnson 

I leser novellen “Faderen” sammen i timen og hjemme skal dere svare på spørsmålene 3 a – F på s. 17 

Matte Læringsmål: Kunne multiplisere med en parentes.  

                       Kunne regne sammensatte oppgaver.   

Lekse i oppgaveboka s. 7-8. Velg nivå selv, oppgavene føres pent i skriveboka. 

• 1.105 
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• 1.106 

Engelsk Læringsmål: Reflect on what happens to a dream deferred 

Learn new words, read the poem aloud on page 10, answer task 7 page 11 in writing.  Know what it means with the saying “ 

The American Dream”.  

Learn new words: to defer, to fester and a simile.  

 

Naturfag Læringsmål: Vite hvordan hjernen vår lett kan lures. Kunne reflektere rundt det å være kildekritisk.   

 

Repeter side 6 – 12.   
Gjør oppg. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.6 på side 23  

Repeter side 6 – 12.  
Gjør oppg. 1.1 til 1.9 på side 23 

Repeter side 6 – 12.  
Gjør oppg. 1.1 til 1.9 på side 23 

Samfunnsfag Læringsmål: Hva gjør rus med kroppen din? 

Svare på refleksjonsspørsmålene fra episode 1 om Rus på nrktv.  Emne: Nesten perfekt! 

 

KRLE 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.   

 

Engelsk fordypning Læringsmål: Practice flow and oreo structure while using PP. 

Perform your story on Wednesday – remember the criteria! 

Spansk Læringsmål: Kunne fakta om Cuba 

Les tekstene s. 12-13. Lær deg 12 nye ord. Gjør Oppg.2 s. 13 i arbeidsboka. Se på kartet s. 9 . Hva kan du vite om Cuba ve 

å studere kartet? Skriv ned det du finner ut. 
 

 

Tysk Læringsmål: Kunne samtale om hjemmet ditt. 

Ukens lekse finner dere på It’s Learning. 

 



 


