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LÆRINGSPLAN 10A UKE 41 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 

Denne uka er det leseprosjekt😊 Dere skal lese fem timer på skolen de 

neste tre ukene. Mer info kommer. 

 

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: 

   

Matte 
MAJO 

Læringsmål: Kunne håndtere brøker med algebraiske uttrykk i teller og nevner. 

Oppgavebok s. 10 og 11: 
Gjør oppgavene med én prikk: 
Oppg. 1.110, 1.111 og 1.112. 

Oppgavebok s. 10 og 11: 
Gjør oppgavene med to prikker: 
Oppg. 1.110, 1.111 og 1.112. 

Oppgavebok s. 10 og 11: 
Gjør oppgavene med tre prikker: 
Oppg. 1.110, 1.111 og 1.112. 

Engelsk 
HOER 

Læringsmål: Practice and perform your speech for a group. 

We start performing on the first lesson of the 

week and continue until everyone is done😊 

  

Naturfag 
MAJO 

Læringsmål: Kunne si noe om hva rødlisten for norske arter er. 

Denne uka starter vi arbeidet med en individuell oppgave om en rødlistet art. 
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Oppgaven skal leveres på its innen torsdag i uke 42. 
Hjemmearbeid: Start arbeidet med oppgaven. Finn ut hvilken rødlistet art du ønsker å skrive om. 

Samfunnsfag 
ÅSEL 

Læringsmål: lære mer om velferdsstaten 

Øve på begrepene fra side 12 og 13- øveark, + gjøreoppgave 3 side 15 

KRLE 
GRMA 

Læringsmål: Kunne sammenligne to verdensreligioner 

Sammenlign to verdensreligionene og presenter likheter og forskjeller mellom dem. Du kan velge å ta utgangspunkt i likheter 

og forskjeller når det gjelder følgende punkter: Tanker Gud og Frelse, religiøs praksis, høytider og hellige hus, hellige tekster, 

etikk og etiske forbilder, utbredelse og retninger. Dere skal delta i en fagsamtale og dette gjennomføres i uke 42. 

Kunst og Håndverk 
BIKN, JPØ, ROAR 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving 
HOER 

Læringsmål: Planlegge og gjennomføre et 2.5 km løp i et jevnt tempo. 

Vi skal løpe tre runder rundt Hareheia. Her er 
målet å finne et tempo som gjør at du klarer å 
holde jevn fart. Samtidig skal du utfordre deg 
selv.  

  

Engelsk fordypning 
ÅSEL 

Læringsmål: RolePlay – an oral assessment. 

Finish writing and prepare for your Roleplay on 
Tuesday or Wednesday, remember keywords! 

  

Spansk 
ARAN 

Læringsmål: Lære å snakke om været/dramatisere en sang på spansk 

Lær deg sangteksten “?Qué tiempo hace hoy?” Gruppene lager en egen versjon av sangen. Send planen for hvordan dere vil 
gjøre dette på its.  

Tysk 
SCIN 

Læringsmål: verbtida futurum 

Ny grammatikk  - modale hjelpeverb   

 

 


