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LÆRINGSPLAN 10A UKE  

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Prøve tysk tirsdag uke 38 
 
Fys.akt: Volleyball inne/hjørnefotball. 
 
Friluftsliv: Ta med fiskestang/sluk, vi går til Bankestrendene og fisker. 

Timeplan for klasse 10A 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matte Engelsk Språk Naturfag Samfunn 

2 Matte Språk Gym Naturfag Samfunn 

3 Samfunn Språk Gym Norsk Matte 

4 Naturfag Norsk Norsk Norsk Matte 

5 Norsk KogH RLE Matte RLE 

6 Engelsk KogH Valgfag Utd.valg Engelsk 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk 
JGAB 

Læringsmål: levere en muntlig oppgave 

Bruke oppgave 12 og 13 side 25 som mal for fagsamtalen.  Se oppgaven og gjøremål på its i norskfaget.  Vi skal også 

gjennomføre Kartleggeren denne uken. 

Matte 
MAJO 

Læringsmål: Kunne multiplisere to parenteser med algebraiske uttrykk 

Oppgaver i Oppgavebok. Velg nivå selv (én, to eller tre prikker). Oppgavene føres pent i skriveboka. 

Side 8: Oppg 1.106 (velg 4 av oppgavene) 
Side 10: Oppg. 1.109 
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Engelsk 
HOER 

Læringsmål: 

Harlem: page 10- 11. Before reading, write 
words, Read the poem- Harlem. 
 After reading; reflection. Task 5,6,,8 during 
lessons. + freewriting the suggestion task p.11 

Sjekk ut ressursene på It’s.   

Naturfag 
MAJO 

Læringsmål: Kunne si noe om hva kildekritikk er og gi eksempler på hva det vil si å være kildekritisk. 

• Bla gjennom sidene 13-17 (se på bilder, 
overskrifter osv.) 

• Bla gjennom sidene 18-21. Skriv overskriftene 
på disse sidene.  

• Oppgave 1.27, 1.37, 1.38 og 1.39. 

• Bla gjennom sidene 13-17 (se på bilder, overskrifter osv.) 

• Les side 18-21.  (Husk: BISON-overblikk før du leser selve teksten) 

• Oppgave 1.27, 1.37, 1.38 og 1.39. 

Samfunnsfag 
ÅSEL 

Læringsmål: kunne fakta om lovlige og ulovlige rusmidler 

Du skal skrive et minuttforedrag som du skal spille inn på skolen siste timen denne uken.  Vi skriver på skolen, men du må være 
ferdig og klar til siste timen.  Innspillingen skal leveres inn til underveisvurdering.  Oppgaven ligger på its- samfunnsfag.  

KRLE 
GRMA 

Læringsmål: repetisjon av verdensreligionene 

Gjør ferdig “boken” deres på learnlab.net, husk å del dokumentet med meg. På fredag skal vi ha “cafeprat” om religionene – 
forbered deg på den religionen som din gruppe har hatt om.  

Kunst og Håndverk 
BIKN, JPØ, ROAR 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving 
HOER 

Læringsmål: Forstå flere typer kart og digitale verktøy for å kunne orientere seg i kjente og ukjente miljø 

Ta med mobiltelefon til gymmen. Vi skal bruke 
«Fotspor»-appen. Last ned denne på forhånd. 

  

Engelsk fordypning 
ÅSEL 

Læringsmål: velge rolle og tema. 

Gruppen må bli enige om hvilken rolle den enkelte vil ha. Se oppgaven som ligger i ressurser på its.  

Spansk 
ARAN 

Læringsmål: Kunne fakta/historie om Cuba.  

Møt i Auditoriet 2. time. Película de Cuba. 

Tysk 
SCIN 

Læringsmål: muntlig presentasjon 

Tirsdag jobber du med muntlig oppgave – 
presentasjon onsdag 

  



 

 


