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LÆRINGSPLAN 10A UKE 38 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Friluftsliv: Tur til Buråsen. Ta med, asjett, bestikk, drikke og klær etter vær. Ta med 
fiskestang dersom du vil fiske. Ferdig kl 16.15. 
 
Vi gjennomfører Spekter-undersøkelsen på torsdag siste time 

Timeplan for klasse 10A 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1      

2      

3      

4      

5      

6    Spekter  

7      

 

 

Fag A B C 

Norsk 
GAJA 

Læringsmål: Læringsmål: tolke sammensatte tekster og kunne «lese mellom linjene» 

Til torsdag: Svare skriftlig på oppgave 1 og 2 side 36 – begrunn svarene dine- (forklare og eksempel). 

Matte 
MAJO 

Læringsmål: Kunne bruke kvadratsetningene 

Oppgaver fra Oppgavebok.  Velg nivå; én, to eller tre prikker. Oppgavene skal føres pent i skriveboka. 

Oppgaver: 1.115, 1.117, 1.119 
 
 

mailto:blomdalen@lindesnes.kommune.no
mailto:blomdalen@lindesnes.kommune.no


Engelsk 
HOER 

Læringsmål: Giving a speech. Know how to connect with an audience. 

You are going to finish your speech for Friday. 
We will perform in groups.  
 

  

Naturfag 
MAJO 

Læringsmål: Kunne si noe om menneskets plass i naturen, hvordan vi er avhengige av den og hvordan vi påvirker den. 

Vi begynner på kap 2: Miljø- mennesket og naturen 

Lekse: 

Det anslås at antall arter som blir utryddet på kloden hver dag er anslagsvis hundre ganger så høyt i dag som i 1960.  

Hvilken betydning tenker du dette kan få for menneskeheten? Noter ned noen stikkord i skriveboka di 

Samfunnsfag 
ÅSEL 

Læringsmål: Kunne sentrale begreper knyttet opp til temaet om velferdsstaten. 

Gjør oppgave 1 s. 15 i heftet ditt. Spille inn rus oppgaven for de som mangler fra uke 37. 

KRLE 
GRMA 

Læringsmål: repetisjon av verdensreligionene 

Fyll ut sammenligningskjemaet som ligger på itslearning 

Kunst og Håndverk 
BIKN, JPØ, ROAR 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving 
HOER 

Læringsmål: Frisbee, teknikk og spill.  

Vi øver og spiller på banen i Budokka.    

Engelsk fordypning 
ÅSEL 

Læringsmål: practice using OREO structure 

Continue writing on your role using arguments 
that fits your theme.  

  

Spansk 
CEMO 

Læringsmål: Lære presens perfektum 

Lær hjelpeverbet Haber og hvilke endelser du bruker på verbene i presens perfektum. 
Les s. 22-23 i Gente. Oversett de 8 første setningene  s. 22 til norsk i arbeidsboka. 

Tysk 
SCIN 

Læringsmål: gjøre så godt du kan på prøven tirsdag 

Tirsdag prøve:  husk regelbok og ordbok   

 

 


