
Side 1 av 2 
 

Ukeplan 10. klasse uke 16 – 18.04–22.04 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk       

Matte 

    Ikke lekse (mattetimene går ut i dag 
pga skøytedag). Men det er lurt å 
jobbe  i Campus med lineære 
funksjoner,  eksponentialfunksjoner og 
andregradsfunksjoner 

  Kunne bruke lineære funksjoner,  
eksponentialfunksjoner og 
andregradsfunksjoner.  

Engelsk      Grammar and spelling  

Samfunn      Den kalde krigen 

Naturfag       

KRL 

  Skriv ned 3-5 punkter til 
Fordypningsoppgave 5 s. 228 i «Tro 
som bærer». Vi skal diskutere det 
videre i klasserommet på torsdag. 

  Andre religioner 

Spansk 

 Elevene som ikke har presentert 

plakaten sin før ferie skal gjøre det i 

dag. Det blir gitt noe tid til øving i 

begynnelsen av timen. 

 Øv til prøven. 
 

 Denne uken gjelder målene til 

skriftlig prøven som ligger på 

Classroom. 

Eng. ford.    Work on the assignment on 
Classroom. 

 Communication and vocabulary 

Annet   Pølse- og kakesalg! 
Skøytedag siste halvdel av torsdagen. 

Gym: Sjekk Classroom for 
informasjon om timen. 

  

«De holdt hele tiden urokkelig fast ved 

apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og 

ved bønnene».        Jes.53:5 (BGO) 

 

Skøytedag og foreldremøte på torsdag! 😊 
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INFORMASJON TIL HJEMMET: 

Ukens Bibelvers minner oss om kjernen i hvorfor evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, ble spredd så effektivt som det ble i de første århundrene etter Hans død og 

oppstandelse: Når vi holder oss nært til Jesus i Hans Ord og i bønnen, og er nært delaktige og aktive i fellesskapet med andre troende, der Gud har innsatt apostler, profeter, 

evangelister, hyrder og lærere (Ef.4:11), skjer det et overnaturlig mirakel på innsiden som fører til forandringer på utsiden. 

Det er pølse- og kakesalg på torsdag. 

De som skal ha med pølser er følgende: Martah (2 x kylling/kalkun), Maria Kimberly, Delet, Amadeus, Christine. 

De som skal ha med pølsebrød er følgende: Morten, Filip, Hawi, Anna, John Philip. 

De som skal bake, og ha med kake er følgende: Elias, Bethel, Julie og Benjamin. 

På torsdag er det også skøytedag, for hele ungdomsskolen. Rett etter storefri, når alt er ryddet etter 

pølse- og kakesalget, går vi samlet bort til ishallen. Vi er ferdige kl. 13:30. De som skal ta buss kan gjøre 

det, og de andre går felles tilbake til skolen, så vi er tilbake før kl. 14:00. Skolen dekker prisen for tiden 

på isen, men om man ikke har egne skøyter, og ikke får lånt av noen, må man leie til kr. 70,-. Hjelm er til 

gratis utlån. 

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. 

Delet er ordenselev denne uka.   

PRØVER/INNLEVERINGER DENNE UKEN: 

Fredag 22. april: Spansk skriftlig prøve 

 

Kommende prøver / innleveringer: 

Mandag 2. mai: Prøve i KRL. 

Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

