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Ukeplan 10. klasse uke 46 – 15.11-19.11 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk 
 Dere som ikke har levert siste 

innlevering om Herman, må gjøre det!! 
   Denne uken forventer jeg at du leser 

til «Leselyst» - derfor får du ikke 
norsklekser. 

Matte 

Gjør enten «enklere nivå» eller «mer 
utfordring». Enklere nivå: Se lekse på 
Classroom (du trenger regelboka), og jobb 
15 min med oppgaver s. 27-28 i 
Matemagisk (eller i heftet fra Hanne). Mer 
utfordring: Se lekse på Classroom (du 
trenger regelboka). Jobb i 20 min med 
oppgaver s. 71-74. Til timen, husk: blyant, 
viskelær og linjal. 

 Lekser blir gitt på Classroom. Til 
timen, husk: blyant, viskelær og 
linjal. 

  Kunne forklare og regne ut likning 

med to ukjente ved hjelp av grafisk 

metode, innsettingsmetoden og 

addisjonsmetoden. Kunne sette opp 

og løse ligninger med en og to 

ukjente ut fra tekstoppgaver.  

Engelsk 

Translate the Bible verse of the week to 

English. Assignment on Classroom. 

Finish reading the story we began to read 

in class on Monday. It is also available on 

Classroom. 

  Answer the questions 
to “The story of an 
Hour” on Classroom. 

 Short stories 

Samfunn  Les s. 52-61 i «Makt og menneske – 
Samfunnskunnskap 10». 

  Les s. 62-73 i «Makt og menneske 
– Samfunnskunnskap 10». 

Levedyktige samfunn 

Naturfag      Kunne si noe evolusjonsteorien og 
hva som menes med naturlig utvlag 

KRL 
  Jobb med oppgaven på 

Classroom. Den skal leveres på 
slutten av timen på torsdag. 

  Filosofi, filosofer og filosofihistorie 

Spansk 
Gjør oppgaven som du finner på 

Classroom. 

Gjør oppgaven som du finner på 

Classroom. 

 Gjør oppgaven som du 

finner på Classroom. 

 

 Kunne fortelle om noe som har 
skjedd; kunne gjenkjenne forskjellige 
verbtider. 

Eng. ford. Work on the assignment on Classroom. Work on the assignment on Classroom.    Communication and vocabulary 

Annet   Husk pølse- og kakesalg! Husk gymtøy Husk gymtøy!   

«Så kommer da troen av det en hører, og 

det en hører kommer ved Guds Ord.» 
                  Rom.10:17 (BGO) 

 

Husk «Leselyst» denne uken! 😊 
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INFORMASJON TIL HJEMMET: 

I ukens Bibelvers blir vi minnet på viktigheten av å være seg bevisst på hva man lytter til, ser på, og fyller seg med. Våre tanker og sinn er som svamper, og suger til seg det vi 

utsettes for av inntrykk, enten bevisst eller ubevisst. Til slutt begynner det også å sive ut. Derfor er det av stor viktighet at vi alle, store som små, fyller oss med det som er 

godt, det som bygger troen, og det som gjør oss bedre rustet for morgendagen. «A chapter a day keeps the evil away» er et fint lite ordtak; og derfor er det vår oppfordring 

at vi alle tar oss tid til et lite kapittel i Bibelen hver dag. Vi har alle godt av det! 😊 

En stor takk til alle som kom til utviklingssamtalene i forrige uke. Jeg er så takknemlig for hver og en av dere, og ber om Guds rike velsignelse over dere hver dag. 

Vi fokuserer på «Leselyst» i uke 46 og 47       Elevene får med seg lodd fra skolen som dere hjemme fyller ut og signerer hver gang eleven har lest 30 minutter. Det er lov å 

lese stille eller høyt, bli lest for eller høre på lydbok. Loddene «postlegges» i klasserommet, og så trekkes det en vinner hver uke som får en premie. Det vi si at jo flere lodd 

eleven leverer, jo større blir sjansene for å vinne! 

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. 

Bethel er ordenselev denne uka.  

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE: 
Spansk skriftlig prøve: 26.nov. 

 

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

 

Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

