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LÆRINGSPLAN UKE 45    2022/2023 

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

Krle-prøve torsdag i neste uke. 
Kapittelprøve i spansk onsdag 
Fysk.akt: Egentrening. Skjema ligger hos Oddbjørg. 
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 10 F 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Naturfag Norsk Språk Krle Utd.valg 

2 Naturfag Språk Naturfag Samfunn Matemat. 

3 Samfunn Språk Matema. Norsk Matemat. 

4 Samfunn Engelsk Norsk K & H Krle 

5 Matemat. Kroppsø. Norsk K & H Norsk 

6 Matemat. Kroppsø. Valgfag Engelsk Engelsk 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: Bli bedre i nynorsk. 

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. 

KRLE Læringsmål: Kunne fortelle og forklare kjennetegn ved den ortodokse kirke. 

 Begynn å lese til prøven s 185-213. 

Engelsk Læringsmål: Bli bedre til å lese og løse oppgaver. 

Lese tekster fra Skolen min til terminprøven fra forberedelsens materialet.  Du får detaljerte oppgaver underveis.Husk å ta 
med headset. 
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Naturfag Læringsmål: Vi skal jobbe med siste delen av kapitlet som er «kampen for miljøet»  

Leksa er å lese gjennom sidene 52-57 i boka.   

Samfunnsfag 
MORKL 

Læringsmål: være godt forberedt til prøven om velferdsstaten på torsdag 

Bruk målarket og heftet godt til å forberede deg til prøven på torsdag. 

Matte 
ANKV 

Læringsmål: 

   

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: Vi fremfører dansene på slutten av timen.  

Store/tydelige bevegelser, samkjøring og 
danseglede er viktige kriterier.  

  

Tysk Silje 
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. 

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 

Les godt igjennom kapittel 1 og sjekk at du kan fremtid og fortid. Bruk arbeidshefte fra kap.1 

Tysk Ingrid Læringsmål: kunne fortelle om huset ditt/rommet ditt 

Lekse til tirsdag: lese/oversette/gloser s-. 48 
https://losgehts.fagbokforlaget.no/ - lenke til 
lyttetekster 
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