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LÆRINGSPLAN 10D UKE 39 

2022/2023 

Informasjon: 

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

Fredag i uke 41 blir det en prøve i matematikk. (lagt inn 21/9 JPED) 
 
Elevsamtaledag på mandagen – egne oppgaver denne dagen.  
Utdanningsmesse på tirsdagen – hele dagen. 
Aktivitetsdag for hele skolen. Eget opplegg for 10.trinn 0820-12.  
 
Friluftsliv: avspasering, på grunn av langdag sist onsdag. 

Timeplan for klasse 10D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Elev 
Samtaler 
hele 
dagen.  
Egne 
oppgaver! 

Utdanning
smesse i 
Sørlands 
Hallen. 
Buss 0820- 
tilbake 
14.00 

Tilvalg Matte Aktivitets 
Dag! 
Livredning 
og  
førstehjelp. 

2 Norsk/noa Matte 

3 Samfunn Rle 

4 K & H Gym 

5 K & H Gym 

6 Valgfag Engelsk 

7   Valgfag   

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: Lese ferdig biblioteksboka! 

Vi har bare 1. time norsk på onsdag denne uken. Derfor leser vi dagen og dere leser boka ferdig hjemme og leverer den på 
torsdagen.   Tilbake norsk fagsamtale denne uken.  

Matte 
JPED 

Læringsmål: Repetere kvadratsetningene 

Vi mister mange mattetimer denne uka grunnet elevsamtaledag, utdanningsmesse og aktivitetsdag. Vi har kun dobbelttimen 
på torsdag. Ingen lekser i denne uka.  

Engelsk Læringsmål: Prepare your speech! 

Follow the plan on its and write your speech during this week.  We use 2 lessons on Monday and one lesson on Thursday.  
Homework is to be finished within Thursday.  
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Naturfag 
JPED 

Læringsmål: Vi mister alle naturfagstimene denne uka. 

Ingen lekser, MEN dere som ikke har valgt en art fra rødlista til prosjektet vi skal ha etter høstferien må velge dette innen 

torsdag! 😊  

Samfunnsfag Læringsmål:  hvordan oppfører oss i Auschwich! 

Vi har 1 time samfunn denne  uken og vil snakke om Polenturen/Holocaust . 

KRLE Læringsmål: de viktigste sidene ved jødedommen 

Bare en time KRLE denne uken: vi ser litt på jødedommen 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

inneaktivitet 

Arbeidslivsfag Læringsmål: 

 

Engelsk fordypning Læringsmål: use oreo explaining your role. 

Continue writing on your role and rehearse with your group. You should have about a 5-minute role-play! 

Spansk Læringsmål: Kunne bruke presens perfektum. 

Skriv om din imaginære ferietur til Cuba! 

Bruk PRESENS PERFEKTUM og skriv i word, ta med bilder fra hva du har “gjort.” Bruk teksten i boka s. 22 og fakta om Cuba 

tidligere i boka for å skrive. 

Pass på at du ikke plagierer! Teksten må være på 25 setninger minst og 50 max. 

Lever oppgaven på its.Du får vurdering på teksten. 
 

 

Tysk Læringsmål: 

Vi har kun onsdagstimen denne uka, dere får igjen prøven 

 

 


