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LÆRINGSPLAN 10C UKE 45 

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 samfunn 
 
Produksjon for scene: Husk at vi har underveisvurdering i musikkrommet i 
dobbeltimen på onsdag! 
Friluftsliv: Tur til Hålandsheia. Se eget skriv. Vi er ute til ca kl 19.00. 

Timeplan for klasse 10C 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matte Eng Språk Matte Norsk 

2 Matte Språk Matte Natur samf 
prøve 3 Natur Språk Eng Natur 

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: Repetisjon av nynorsk grammatikk 

Du får lenken til nynorsk terminprøve som du skal gjøre ferdig denne uken som lekse. Du skal også øve på nynorsk grammatikk. 
Bruke prøven på its og gjøre denne flere ganger. 

Matte Læringsmål: Kunne løse kvadratiske likninger 

                       Kunne regne med proporsjoner 
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Lekse i oppgaveboka. Velg nivå en prikk. 

Oppgavene føres fint i skriveboka: 

1.135 side 23 

1.136 side 23 

1.138 side 24 

1.141 side 27 

Lekse i oppgaveboka. Velg nivå to prikker. 

Oppgavene føres fint i skriveboka: 

1.135 side 23 

1.138 side 24 

1.141 side 27 

1.146 side 30 

Lekse i oppgaveboka. Velg nivå tre prikker. 

Oppgavene føres fint i skriveboka: 

1.135 side 23 

1.138 side 24 

1.141 side 27 

1.146 side 30 

Engelsk Læringsmål: forberedelse til terminprøven i uke 47 

Lese tekster fra Skolen min til terminprøven fra forberedelsens materialet.  Du får mer detaljerte beskjeder fra lærer 1. time denne 
uken. 

Naturfag Læringsmål : Kunne fortelle noe om årsakene til at arter utryddes :  
                        Naturødeleggelser(arealendringer) , fremmede arter, klimaendringer(drivhuseffekten)         

Repeter side 42-44. (fremmede arter)  
Les side 45-47  
Oppg. 2.23, 2.24, 2.26 til 2.30 side 63 

Repeter side 42-44. (fremmede arter)  
Les side 45-47  
Oppg. 2.23-2.31 side 63 

Repeter side 42-44. (fremmede arter)  
Les side 45-47 
Oppg. 2.23-2.31 side 63 

Samfunnsfag Læringsmål: Prøve i kap om velferdsstaten 

Lekse: Repetere til prøven i uke 45. lese side 7-23+ 28-31 + artikler på Skolen min + spørsmål og svar + begrepsarket. Se målarket. 
PRØVE PÅ FREDAG 2-3. TIMEN. 

KRLE Læringsmål: Kjenne til 4 måter å se på forhold mellom religion og vitenskapen på  

Gjør ferdig oppgavearket til torsdag – se på ppt som ligger på itslearning 

Kroppsøving Læringsmål: Lage en dans 

Ta med tlf til timene 

Engelsk 
fordypning 

Læringsmål: skrive ferdig PodCast manus! 

Du skal skrive ferdig manus til podcasten din Husk å tenke på å bruke humor, ironi eller sarkasme! Dette skal spilles inn og være 
ferdig på tirsdag.  Husk å øve før du spiller inn, sjekk lydkvaliteten!  Anchor eller Podcastle som innspillingsverktøy.  

Spansk Læringsmål: Forberede deg til kap.prøve onsdag 

Tysk 
SIHE 

Læringsmål: Jeg kan holde en presentasjon på tysk om en severdighet i Berlin 

Bruk arket du har fått utdelt og jobb videre med presentasjonen om en severdighet i Berlin. Denne skal fremføres tirsdag i uke 46. 

 



 


