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LÆRINGSPLAN 10B UKE 45 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Tirsdag: Vaksinering. (etter lunsj en gang) 
Kapittelprøve i spansk onsdag  
 
Prøve i samfunnsfag fredag (lagt inn 27.10) 
 

Fysisk akt, Trond. Egentrening 

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 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   

 

Fag A B C 

Norsk 

MOCE 

 

Læringsmål: vi øver til tentamen nynorsk. 
Vi jobber med nynorskoppgaven som ligger på Its. Oppgaven skal leveres på fredag. 

Engelsk 

LEBE 

 

Læringsmål:  øve til terminprøven 

Lese tekster fra Skolenmin.cdu.no til terminprøven fra forberedelsesmaterialet.  Du får mer detaljerte beskjeder fra lærer 1. 
time denne uken.  
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Matte 

MAJO 

 

Læringsmål: Kunne løse kvadratiske likninger. Kunne si noe om hva som menes med proporsjonale størrelser. 

Oppgavebok. Gjør oppgavene med én prikk. 

Side 22: 1.132 

Side 23: 1.135 og 1.136  

Oppgavebok. Velg selv passende vanskelighetsgrad (antall prikker) 

Side 22: 1.132 

Side 22: 1.134 

Side 23: 1.135 og 1.136 

Samfunnsfag 

SDØ 

Læringsmål: øve til prøve fredag 

Repetere til prøve på fredag. Lese side 7-23+ 28-31 + artikler på Skolen min + spørsmål og svar + begrepsarket. 

 

Naturfag 

MAJO 

 

Læringsmål: Kunne si noe om drivhusgasser, konsekvenser av global oppvarming og skadevirkninger i naturen på grunn av 

forurensning og utslipp av miljøgifter. 

Oppgaver side 63: 2.32, 2.33, 2.35, 2.36 og 2.37. Bruk sidene 45-51 for å finne svar på spørsmålene. 
(Det blir prøve i Kapittel 2 i 3. time på mandag i uke 47. Bruk utlevert målark, læreboka, leksene og det vi har jobbet med i timene når du 

forbereder deg til prøven. Én av matematikktimene denne dagen blir byttet om til naturfag / forberedelse til prøven). 

KRLE 

SDØ 

 

Læringsmål: kunne gi eksempler på religionskritikk 

Les s. 73-75 (frem til hvordan ble liv til?) 
Finn ut: 1. Hva menes med kritikk av religioner og livssyn? 
2. Hva sier vitenskapen om religion? 
Skriv i boka di.  

Kunst og Håndverk 

BIKN/ROAR/JPØ 

 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving 

SYTR 

 

Læringsmål: 

Fremføre danseprosjekt   

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



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

 

 


