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LÆRINGSPLAN UKE 37 

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 10 F 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Naturfag Norsk Språk Kartleggere
n i engelsk 

Utd.valg 

2 Naturfag Språk Naturfag Samfunn Matemat. 

3 Samfunn Språk Matema. Norsk Matemat. 

4 Samfunn Engelsk Norsk K & H Info.rådgiver 

5 Matemat. Kroppsø. Kartleggere
n i norsk 

K & H Norsk 

6 Matemat. Kroppsø. Valgfag Engelsk Engelsk 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål:Kunne tolke og analysere en billedbok 

Gjør oppgave 4 s 36 Gjør oppg 3,4 og 5 s 36. 

Matte Læringsmål: Kunne multiplisere to paranteser. 
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Lekse i oppgaveboka s. 9-10  

Velg nivå selv, oppgavene føres pent i skriveboka.   

1.107 og 1.109 

 

Engelsk Læringsmål:Be able to express your thoughts, feelings and opinions 

Gjør oppg 15 eller 16 s 18 

Naturfag Læringsmål: 

   

Samfunnsfag Læringsmål: Å kunne drøfte fordeler/ulemper ved å avkriminalisere bruk av ulovlige rusmidler 

Lag et innlegg der du argumenterer for enten ja- eller nei-siden i debatten om rusreformen. Bruk målarket du har fått på 
skolen nøye, samt det vi har jobbet med og skrevet i skriveboka. Innlegget skal spilles inn muntlig i oppgaven som ligger delt 
med dere på skolenmin.cdu.no. 

KRLE Læringsmål: 

   

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk Læringsmål: 

   

Kroppsøving 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. 

  

Mat og helse Læringsmål: 

   

Engelsk fordypning 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 Læringsmål: Kunne fakta/historie om Cuba.  

Møt i Auditoriet 2. time. Película de Cuba. Skriv 10 enkle fakta- setninger om Cuba i arbeidsboka på spansk. 
 

 

Tysk Ingrid Læringsmål: muntlig presentasjon 



Tirsdag jobber du med muntlig oppgave – 
presentasjon onsdag 

  

Tysk Silje  
SIHE 

Læringsmål: Jeg kan fortelle om rommet mitt på tysk.  

Denne uken skal du lage en kort presentasjon om rommet ditt på tysk. Denne skal fremføres på onsdag så vi bruker timene på 
tirsdag til å lage og øve på presentasjonen. I neste uke blir det prøve. Leksa denne uka blir å repetere grammatikk. 

 

 


