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LÆRINGSPLAN 10D UKE 44 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Tyskprøve tirsdag 
 
Fysisk akt. Trond og Erlend. Egentrening 
Friluftsliv: Vi tar en kort gjennomgang av turen vi skal på neste onsdag. 

Timeplan for klasse 10D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Naturfag Tilvalg Matte Matte 

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: lære noko om favorittord + skrive nynorsk. 

Skrive oppgåve 1 side 62 på nynorsk + lese teksten: Korleis vinne tilbake konsentrasjonen side 56 – 61. 

Matte Læringsmål: Kunne løse likninger med parenteser. Kunne løse likninger med brøk   

Lekse i oppgaveboka side 21-22  
Velg nivå en prikk, oppgavene føres fint i 
skriveboka:  
1.129 , 1.130 , 1.131 ab  

Lekse i oppgaveboka side 21-22  
Velg nivå to prikker, oppgavene 
føres fint i skriveboka  
1.130 , 1.131 , 1.132 

Lekse i oppgaveboka side 21-22  
Velg nivå tre prikker, oppgavene 
føres fint i skriveboka:  
1.130 , 1.131 , 1.132 

Engelsk Læringsmål: practice writing a paragraph! 
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Work with task 22 abc page 78. We start working with this task in class, but you have to finish the rest at home.  

Naturfag Læringsmål: Vite hvordan våre moderne samfunn påvirker ulike arter, økosystemer og klimaet på jorda.    

Les side 39-44  
Befolkningsutvikling, levestandard, ressursbruk og teknologisk utvikling har endret seg kraftig de siste 100 årene.   

1. Skriv ned 5 konkrete eksempler på disse endringene.   
2. Hvorfor truer denne utviklingen naturmangfoldet på jorda. 

Samfunnsfag Læringsmål: lese til prøve om Velferdsstaten.  

Lekse: Repetere til prøven i uke 45. lese side 7-23+ 28-31 + artikler på Skolen min + spørsmål og svar + begrepsarket. 

KRLE Læringsmål: 

   

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

Fortsette å øve på dans, andre aktiviteter  

Arbeidslivsfag Læringsmål: 

 

Engelsk fordypning Læringsmål: skrive PodCast manus! 

Du skal skrive ferdig 2/3 deler av manus til podcasten din Husk å tenke på å bruke humor, ironi eller sarkasme! Dette skal 
spilles inn og være ferdig på onsdag i uke 45.  

Spansk Læringsmål: Kunne bruke fremtid.  

Repetere fremtid (IR + a + verb i infinitiv) Les en av tekstene s. 18 eller 20. Lær bindeordene som står i grønn boks s. 21. 

Oppgave 2 s. 19. Skriv det du finner i arbeidsboka. (Kan brukes på begge tekstene) 

Tysk Læringsmål: prøve 

Husk regelbok og ordbok   

 

 


