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Ukeplan 10. klasse uke 48 – 29.11-03.12 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk 
 Tentamen i hovedmål. Husk PC og 

lader! Forberedelsesheftet ligger på 
Classroom. 

 Tentamen i sidemål. Husk PC og 
lader! Forberedelsesheftet 
ligger på Classroom. 

 Tentamen på onsdag og fredag. 

Matte 

Alle: Les Matemagisk s. 88, 90 og 92. Lekse 
på Campus: Middels og begynnende nivå: 
Gjennomfør forelesningene 1.1, 1.2, 1.3 og 
1.4 (prosent). Høyt nivå: Gjennomfør 
forelesningene 1.4, 1.5, 1.6 og 1.7 
(prosent). Til timen, husk: blyant, viskelær 
og linjal. 

TE- 

Les Matemagisk s. 107-108. Lekse 
er også lagt ut på Classroom (du 
trenger regelboka). Til timen, 
husk: blyant, viskelær og linjal. TE- 

 Kunne regne med prosent på ulike 

måter. Kunne regne med 

prosentpoeng, vekstfaktor og 

gjentatte prosentvise endringer. 

Engelsk 
 

NT- 
 

NT- 

Prepare for midterm next 
week. 

 

Samfunn 
 

A- 
 

A- 

 Forbrukervekst, forbrukermakt og 
miljøtrussel 

Naturfag 
 

M- 
Les. 120-121 og skriv fem 
faktasetninger fra sidene.  M- 

 Beskrive drivhuseffekten og gjøre 

rede for faktorer som kan forårsake 

globale klimaendringer 

KRL 
 

E- 
Les s. 54-67 i «Tro som bærer». 
Svar på «Hva husker du?» 1-8, s. 
68. Lever på Classroom. 

E- 

 Den store fortellingen. 

Spansk 

 

N 

 

 

N 
 

 Kunne snakke om butikker og 

bygninger som finnes y en bydel. 

Eng. ford. 
 

! 
 

! 

 Communication and vocabulary 

Annet 

 Åpen dag på Tryggheim VGS på 
Nærbø, kl. 18-20. Da er det mulig å 
fysisk møte opp på skolen, få 
omvisning og informasjon, og treffe 

lærere og elever.       

Husk pølser, pølsebrød og kaker 
til pølse- og kakesalg! 

Frist for PÅMELDING til 
Tryggheim (besøksdag 14. des.) 
 
 

Husk gymtøy!  

««Jeg har stridd den gode strid, jeg har 

fullført løpet, jeg har bevart troen.» 
2.Tim4:7 (BGO) 

 

Husk tentamener denne uken! 😊 
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INFORMASJON TIL HJEMMET: 

Ukens Bibelvers er blant Paulus’ siste ord til sin venn og disippel Timoteus. Her blir vi minnet på at livet ikke nødvendigvis handler om hvordan vi starter, men om hvordan vi 

avslutter. Det er lett å begynne, vanskeligere å fortsette, men det er bare de som lærer seg å avslutte ordentlig som vinner. La oss være slike som holder ut, tar gode valg, og 

som holder ut til vi kan ha gode avslutninger på det vi gjør. 

Denne uken er det tentamener som står i fokus. På onsdag er det hovedmål, og på fredag er det sidemål. I neste uke er det engelsk på torsdagen. Det er derfor litt mindre 

lekser i de andre fagene, slik at elevene skal ha mulighet til å forberede seg best mulig. 

Det er pølse- og kakesalg denne uken. Ting gikk veldig mye bedre sist. Men det er alltid rom for forbedring: En ting jeg har lært meg er at det ofte bare er 8 pølsebrød i en 

pakke, mens det er 10 pølser i en pakke. Håper derfor at den første som står oppført på pølsebrød kan ta med to pakker. Da skal det være nok… 

I neste uke er det julekonsert. Vi gleder oss til koselig førjulsstemning tirsdag 7. desember. Inviter med dere familie, naboer, venner og kjente, og vær med å gjøre kvelden til 

en god opplevelse for alle. 

Tirsdag 14. desember er vi invitert til Tryggheim VGS på Nærbø. Da kan de fra klassen som ønsker å dra dit reise sammen med Turid. De blir i klassen i første time, men resten 

av dagen går med til reise og opphold på Nærbø. Fristen for å melde seg på dette er førstkommende fredag. 

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. 

Benjamin er ordenselev denne uka.   

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE: 

Kroppsøving: 3. desember: fremføre dans og levering av video av en av 
dagens utfordringer.  

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER (50 og 51): 
(NB: endringer kan komme) 

Matteprøve: Torsdag 16. desember 

KRL: Mandag 20. desember 

Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

