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LÆRINGSPLAN 10B UKE 42 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Valgfag Utvikling av produkter og tjenester: husk underskrift på arket du 
fikk med hjem forrige onsdag! 
 
Fysisk akt. Trond. Planlegge egentrening Møte utenfor på platået   

Friluftsliv: Lære bålfyring, møt på skolen til vanlig tid. Vi går til 
Buråstoppen.  
 

Utdanningsvalg: Levere søknad til PRYO-uke. 

 

Fredag: Fri (planleggingsdag).  
 

Ang. utviklingssamtaler. Husk å levere svarslipp med underskrift. 

  

Timeplan for klasse 10B 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Utd.valg Tilvalgsfag Engelsk Samfunnsfag 

2 Engelsk Tilvalgsfag Naturfag Samfunnsfag Kroppsøving 

3 KRLE Tilvalgsfag Naturfag Samfunnsfag Kroppsøving 

4 KRLE Naturfag K&H Norsk Norsk 

5 Matematikk Matematikk K&H Norsk Norsk 

6 Matematikk Norsk Valgfag Matematikk Matematikk 

7   Valgfag   

 (Blå skrift betyr lesetime.)    

Fag A B C 

Norsk 

MOCE 

 

Læringsmål: Vi jobber videre med leseprosjekt og nynorsk. 

 Lekse: Gjør oppgave nr 4 side 47.  Denne skal skrives på nynorsk og leveres på Its  fredag.  

Engelsk Læringsmål: Grammar practices, perform a speech 
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LEBE 

 

Make sure that you have your speech done by this week, live or video. We start Monday! See ppt. 54-55 for criteria and 
advice. Grammar: Please do exercise 46, page 49. 

Matte 

MAJO 

Læringsmål: Vi jobber fortsatt med algebra. 

Ingen lekser denne uka, men jeg anbefaler at du ser på noe av det vi har jobbet med i høst og finner minst to oppgaver du vil 
spørre om hjelp til. (Dette er en fin forberedelse til matematikkprøven i neste uke). 
 
Neste uke: Matematikkprøve på torsdag. 

Samfunnsfag 

SDØ 

Læringsmål: lage tidslinje om den norske velferdsstaten 

Gjøre ferdig tidslinjen ila siste timen + gjøre oppgave 2b side 21. Hvorfor er Einar Gerhardsen en viktig person i norsk historie? 

Beskriv hvorfor han var viktig for utviklingen av den norske velferdsstaten. Bruk 4. punkt struktur.  

 

Naturfag 

MAJO 

 

Læringsmål: Kunne si noe om en truet dyreart. Kunne forklare hva "Norsk rødliste for arter” er. 

På onsdag: Være klar til å presentere en truet dyreart (prosjekt). Onsdag er også fristen for å levere på It’sLearning. 

KRLE 

SDØ 

 

Læringsmål: reflektere rundt ulike verdivalg 

Velg ett av spørsmålene i margen på s. 70 og gjør deg opp en mening. Skriv og forklar i boka di.  

Kroppsøving 

SYTR 

 

Læringsmål: 

Fortsette med å lage dans, utholdenhet  på 
slutten 

  

Engelsk fordypning Læringsmål: Oral Presentation! 

Due to Ellinor being sick, we need to have the Roleplay this week instead.  We organize in the 1. Lesson- start the presentation 
the 2. Lesson, and continue on Wednesday.  

Spansk Læringsmål: 

Læringsmål: Kunne snakke om været. 

Dere jobber videre i gruppa med dramatisering av ?Quétiempo hace hoy? 

Videoen leveres inn på its etter timen onsdag. Frem til da jobber dere der det er mest hensiktsmessig.  

Om det er andre steder enn i klasserommet skal lærer ha beskjed. 
 

Tysk Læringsmål: Jeg kan bøye og bruke modale hjelpeverb i setninger.  



SIHE Les over oversett teksten om Louise og svar på spørsmålene i margen: 
https://skolenmin.cdu.no/komponent/612c9e392392668eccbbe529/0?_=10-trinn/tysk/meine-schule-
62bed57d69d47f199fe72046-611e6bf46e0d7474f6894348-60bf1301e91acb50c42f8b8b  
Denne lenka finner du også på It’s. 
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