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Ukeplan 10. klasse uke 3 – 17.–21.01 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk 

Overset eitt av dikta til Bj. Bjørson til 
moderne norsk. Kva spor av 
språkhistoria kan du finne? Skriv kva 
ordklassar dei orda tilhøyrer som har 
endra seg.  

Sjå oppgåve på Classroom.    …reflektere over statusen til de 
offisielle språkene i Norge i dag 

Matte 

   Fortsett å jobbe med oppgaven i 
personlig økonomi (studentbudsjett). 
Se mer info på Classroom. Frist: 1. 
februar.  

  Jobbe med egen oppgave i personlig 

økonomi 

Engelsk 
Continue your biography reading and 

writing. 

  Read at least 30 minutes at 
home this week, in addition to 
what you read at school. 

 Biographies. 

Samfunn 

 Fortsett å jobbe med oppgaven i 
personlig økonomi (studentbudsjett). 
Se mer info på Classroom. Frist: 27. 
januar. 

Fortsett å jobbe med oppgaven i 
personlig økonomi (studentbudsjett). 
Se mer info på Classroom. Frist: 27. 
januar. 

  Personlig økonomi 

Naturfag 
     Gjøre rede for faktorer som kan 

forårsake globale klimaendringer og 

se på hva som blir gjort i dag 

KRL   Arbeid med oppgaven om 
kirkesamfunn. 

  Kirkesamfunn 

Spansk 

 Gjør oppgaven som du finner på 

Classroom 

 

 Gjør oppgaven som du finner 

på Classroom 

 Kunne beskrive et hus med bruk av 

“hay” og “estar”; kunne snakke om 

forskjellige type hus; kunne 

sammenligne spansk og norsk 

husene. 

Eng. ford.      Communication and vocabulary 

Annet  Fysisk aktivitet: Sjekk Classroom for 
info om timen.  

 Kroppsøving i gymsalen. Husk 
gymtøy! 

Husk gymtøy!  

«Og tilgi oss vår skyld, slik også vi 

tilgir våre skyldnere.» Matt.6:12 (BGO) 

 

Det er mange oppgaver i flere fag som det må jobbes godt med de 

neste ukene. Jeg håper dere foreldre er med på å se til at det blir gjort! 
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INFORMASJON TIL HJEMMET: 

Ukens Bibelvers er hentet fra bønnen vi ofte kaller «Fader vår».  Tilgivelse er noe som særpreger kristendommen i forhold til andre livssyn. Jesus kom med et radikalt og 

frigjørende budskap: Guds dom er ikke at våre gjerninger skal veies i gode mot onde, men at Gud tilgir og utsletter våre misgjerninger. Og så skal denne tilgivelsen også få 

prege våre liv og våre relasjoner. 

Fordi alle skolene nå er på gult nivå, er det ikke lenger mulig å være samlet i mat- og helserommet på morgenene. Vi åpner tilbudet igjen så snart koronasituasjonen er 

annerledes. Inntil videre kan 10. klasse gå rett til klasserommet når man kommer om morgenen. 

Det blir svømming på fredagene f.o.m. fredag 28. januar, og de neste fem fredagene frem til vinterferien. 

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. 

Amadeus er ordenselev denne uka.  

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE: 
Samfunnsfag: Innlevering torsdag 27. januar 

Engelsk: Innlevering fredag 28. januar 

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

Matematikk: Presentasjoner 1. februar 

KRL: Innlevering 11. februar 

Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

