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Ukeplan 10. klasse uke 43 – 18.10-22.10 
  

 

 
 

 

         Dag 

Fag 
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag Til mandag MÅL FOR UKA 

Norsk 
HOSPITERING Dere som ikke har levert kap. 4-7 

om Herman, må gjøre det til i 
dag!! Se Classroom!! 

 Les ferdig kap. 8+9+10 i 
“Herman” og gjør oppgavene 
som er lagt ut på Classroom. 

 Vi leser “Herman” med fokus på 
virkemidler, tema og unges 
livssituasjon. 

Matte       

Engelsk .   Work on the assignment on 
Classroom. 

 Culture in English speaking countries 

Samfunn  Les s. 104-123 i «Makt og 
menneske – Geografi 10». 

   Det sorte gullet 

Naturfag     
 

  

KRL       

Spansk  Gjør oppgaven som du finner på 

Classroom. 

 Gjør oppgaven som du finner på 

Classroom. 
 Kunne skrive en sammensatt tekst 

om noe som har skjedd. 

Eng. ford.      Communication and vocabulary 

Annet    Husk gymtøy! Husk gymtøy!   

«Skitne vitser, tåpelig prat eller historier som er nedbrytende, skal dere holde 

dere unna. Tenk på at dere tilhører Gud– og slike ting passer seg ikke for 

Guds barn. Det burde være naturlig for dere å holde en viss standard. Dere 

burde heller ha Gud som samtaleemne og bruke tiden på å takke Ham i 

bønn.»                   Ef.5:4 (BGO-HVER) 

Hospitering og overnatting denne uken. 
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INFORMASJON TIL HJEMMET: 

I ukens Bibelvers blir vi minnet på viktigheten av å passe språket vårt. Ord kan både såre og helbrede, ødelegge og skape. Det hjertet er fullt av renner munnen over med. 

Derfor er det ofte en grei indikator for oss selv å se hva som kommer ut av munnen vår: Er det skitne vitser, rå tale, banning og stygg ordbruk som kommer ut er det på tide å 

ta en titt på hjertet, og la Jesus komme til i de innerste områdene av livene våre. Det er bare Han som kan fullt ut hjelpe! Og la oss ikke bare være «flinke» til å si de rette 

tingene i de rette situasjonene; det er når presset er som størst vi ser hva som ligger lagret. Husk at Jesus ikke er ute etter vår «perfekthet», men Han vil ha ekthet fra oss; 

det er aldri feil å være ærlig ovenfor Ham! 

Det blir lite lekser denne uken, siden vi har hospitering på ulike videregående skoler mandag og tirsdag, og fordi vi skal overnatte ute i gapahuk onsdag til torsdag. Torsdagen 

er det derfor avspasering. 

Vi tar sikte på å fullføre elevsamtalene denne uken. Og så blir det utviklingssamtaler etter det. E-post blir sendt ut med nærmere beskjed. 

Skolen har bestemt at det skal være mulig for ungdomsskoleelever å være inne på rommet ved siden av 

mat og helse-rommet når man kommer på morgenen. Det åpner kl. 07:45, og det vil også bli servert grøt 

for dem som ønsker det nesten hver dag. 

Husk at dersom dere ønsker å ha melk, eller annen drikke på skolen, må dere gå inn på www.skolelyst.no, 

og melde dere på ordningen. 

Hvis dere ønsker å kontakte meg er e-post den desidert raskeste måten å komme i kontakt på. Jeg 

besvarer så raskt jeg kan. 

La oss fortsette å be for landet vårt og situasjonen i verden, at Gud skal gripe inn og at det hele skal bli et 

vitnesbyrd om Hans godhet og allmakt. 

Christine er ordenselev denne uka. 

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE: 

 

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER (uke 42): 
(NB: endringer kan komme) 

Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

