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LÆRINGSPLAN 10D UKE 41 

2022/2023 

Informasjon: 

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

Matteprøve på fredag 14.okt i 1. time. 
 
Leseprosjekt fra bok til film disse timene. 
 
Fysisk akt. Trond.  Avspasering 

Timeplan for klasse 10D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Naturfag Tilvalg Matte Matteprøve 

2 Norsk Tilvalg Norsk/noa Matte Naturfag 

3 Matte Tilvalg Samfunn Rle Naturfag 

4 Rle Norsk/noa K & H Gym Samfunn 

5 Matte Engelsk K & H Gym Utd.valg 

6 Samfunn Engelsk Valgfag Engelsk Norsk 

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 
JPED 

Læringsmål: Forbereder og repeterer til prøven fredag 14.okt 

Les til prøven på fredag 14. oktober. Det finnes repetisjonsoppgaver på side 80 og 81 i grunnboka som er fine til repetering av 
stoffet. Oppgave 1, 2, 3, 5 og 6 på s. 80 er fin repetisjon til prøven. Målarket til prøven ligger på its under ressurser.  

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 
JPED 

Læringsmål: Kunne holde en presentasjon om en art på rødlista.  

Vi jobber med egen oppgave om en rødlistet art. Presentasjoner i uke 42/43.  

Samfunnsfag Læringsmål: lære mer om velferdsstaten 

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

KRLE Læringsmål: kunne fortelle om menneskesynet, jødedommens syn på frelse og livet etter døden og bønn i jødedommen,  

Vi fortsetter å lære om jødedommen. Lekse til torsdag: les s. 256-258. Skriv ned tre nøkkelsetninger fra det du leste: Enten i 
skriveboka eller Word på OneDrive. 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

Inneaktivitet 

Arbeidslivsfag 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 Læringsmål: verbtida futurum 

Ny grammatikk  - modale hjelpeverb   

 

 


