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LÆRINGSPLAN 10D UKE 45 

2022/2023 

Informasjon: 

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

Kapittelprøve i spansk onsdag 
Klassequizz på onsdag 1. time  

Fysisk akt, Trond. Egentrening, Erlend: Egentrening. Skjema ligger hos 

Oddbjørg.  
 
Torsdag: Kodekraft (programmering), 1.-3. time. Vi deltar på kurs for å lære 

om programmering. Dette er et satsingsområde i ny læreplan og svært 

eksamensrelevant.  

Prøve i samfunn 4. time på fredag! 

Produksjon for scene: Husk at vi har underveisvurdering i musikkrommet i 

dobbeltimen på onsdag! 

Timeplan for klasse 10D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Naturfag Tilvalg Kodekraft 

3t  

Matte 

2 Norsk Tilvalg Norsk/noa Naturfag 

3 Matte Tilvalg Samfunn 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: øve på eksempeloppgave 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. 

Matte Læringsmål: Kunne løse kvadratiske likninger. Kunne regne med proporsjoner   

Lekse i oppgaveboka side 23-31. Velg prikk selv, oppgavene føres fint i skriveboka:  
1.135 og 1.136 side 23, 1.138 side 24, 1.141 side 27 
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Engelsk Læringsmål:  øve til terminprøven 

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

Naturfag Læringsmål: Vite om hva miljøgifter er og hvor de befinner seg. 

Leksa er delt med deg på skolenmin.cdu.no 

Samfunnsfag Læringsmål: Prøve om Velferdsstaten.  

Lekse: Repetere til prøven i uke 45. lese side 7-23+ 28-31 + artikler på Skolen min + spørsmål og svar + begrepsarket. PRØVE 
PÅ FREDAG 4. TIMEN. 

KRLE Læringsmål: kunne sammenligne gud- og menneskesyn  og overgangsriter i islam og jødedommen 

Les mer Islam s. 282-286. Vi vil jobbe med en oversikt over de ulike aspektene i religionene. 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

Avslutte danseprosjekt , fremføring 

Arbeidslivsfag Læringsmål: 

 

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: 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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