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LÆRINGSPLAN 10C UKE 41 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Ved fravær: Meld på dette nr.+4759447245 og skriv MAGR. Dette er da deres 
meldingsbok.  
Andre henv. Mail: Marta.luisa.grostol@lindesnes.kommune.no  Telefon:95844162 
 
Prøve i matte torsdag (skrevet inn 21.09.22) 
Leseprosjekt fra bok til film disse timene. 

 

Timeplan for klasse 10C 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matte Eng Språk Matteprøve Norsk 

2 Matte Språk Matte Natur samf 

3 Natur Språk Eng Natur samf 

4 eng Norsk Norsk K og H gym 

5 Norsk Norsk Matte  K og H gym 

6 samf Krle valgfag Krle Ut.d valg 

7   valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: Leseprosjekt og nynorsk 

Du skal lese de «røde» timene på skolen i boken din. Vi jobber med nynorsk – du får lekser underveis + repetisjon av 
Grammatikk på its ila uken.   Husk å lese 15 minutter hjemme i boken din også. 

Matte Læringsmål: Se utdelt målark  

Torsdag er det matteprøve i algebra.  

Jobb godt med utdelt målark og øveprøve 😊 

Engelsk Læringsmål: finish writing your speech using the criteria on its! 
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You must hand in your written speech the last lesson this week for an evaluation on how to follow a structure and 
recognizing criteria. 

Naturfag Læringsmål: Jobbe godt med oppgave om rødlistet dyreart. 

Denne uka jobber vi med egen oppgave om en rødlistet dyreart.    

Oppgaven skal leveres på its innen torsdag i uke 42.  

Samfunnsfag Læringsmål: kjenne til viktige begreper knyttet til temaet «Velferdsstaten» 

Øve på begrepene fra øveark på itslearning + gjøreoppgave 3 side 15 

KRLE 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 
 

Læringsmål: 

   

Musikk Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

   

Mat og helse Læringsmål: 

   

Engelsk fordypning Læringsmål: RolePlay – an oral assessment. 

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

  

Spansk 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 
SIHE 

Læringsmål: 

   



 

 


