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Ukeplan 10. klasse uke 18 – 02.05–06.05 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk Lekse på Classroom 
L 

 Lekse på Classroom  Vi les bok og gjer oppgåver til kvart 
kapittel. 

Matte 

Les kommentarene på Classroom for 
det du gjorde i GeoGebra sist torsdag. 
Øv på hvordan du kan forbedre det. Vi 
kommer til å se på noe av dette i 
begynnelsen av tirsdagtimene. Øv 
ellers til prøven som er på torsdag.  

E 

Forbered deg til prøva om funksjoner 
som er i dag. Se læringsmål og 
eksempler på oppgaver på Classroom. 

  Forberedelse til prøve om funksjoner 
denne uka.  

Engelsk Work on the assignment on Classroom. 
K 

 Work on the assignment on 
Classroom 

 5 paragraph essay  

Samfunn 
 

S 
Arbeid videre med oppgaven på 
Classroom. Den skal leveres på slutten 
av timen på torsdag 

  Den kalde krigen 

Naturfag  E     

KRL 
 

F 
Les s. 164-174 i «Tro som bærer». Svar 
på spm. 1-4 s. 180. Lever på 
Classroom. 

  Livssynshumanisme 

Spansk 

Se videoen “Learn Spanish health”, 

som du finner under materiell “el 

cuerpo” på Classroom. 
Skriv ned de tingene han klager om.  

R 

 Øv på verb” doler” og 

“sentir.” Vi kommer til å ha 

“minuto loco” om det på 

slutten av timen. 

 Kunne uttrykke seg for smerter og 

skader. 

Eng. ford. Work on the assignment on Classroom. 
I 

 Work on the assignment on 
Classroom. 

 Communication and vocabulary 

Annet 

 Fys.ak. : Sjekk Classroom for info om 
timen.  

Pølse- og kakesalg. Gym: Sjekk Classroom for 
informasjon om timen. 
(Gratulerer til alle MFK-fans i 
klassen med 
Norgesmesterskapet i fotball) 

  

«Alt dere gjør, gjør det av hjertet, som 

for Herren og ikke for mennesker». 
          Kol.3:23 (BGO) 

 

Husk Åpen dag 3. mai! 😊 
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INFORMASJON TIL HJEMMET: 

Ukens Bibelvers minner oss om at grunnleggende er det vi gjør, presterer og får til motivert av vår kjærlighet og hengivenhet til Gud, ikke til mennesker. Ja, det kan – og bør – 

også komme mennesker til gode, men det er Gud vi tjener, og det er Han som er grunnen til at vi i det hele tatt kan gjøre noe som helst. 

Velkommen til Åpen dag. Denne dagen er obligatorisk for elevene, da de får en dags avspasering for denne og julekonserten i løpet av året. Det har også blitt sendt ut 

vaktlister til dere foreldre m.t.p. salg i kafeen. Det gjelder for både Åpen dag og 17. mai-arrangementet om to uker. 

Neste tirsdag, 10. mai, er det skolefotografering. Da blir det tatt både klassebilder og portrettbilder. Så om det er en tid for å gå til frisøren er det denne uken…        

For de som skulle lure, så er datoer for tentamener og prøvemuntlig satt: 

- Norsk hovedmål og sidemål: 24. og 25. mai. 

- Engelsk: 8. mai. 

- Matematikk: 10. mai. 

- Prøvemuntlig: Trekkdag: 13 mai, tentamen: 15. mai. 

Fag blir bekjentgjort på trekkdagen. 

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. 

Anna er ordenselev denne uka. 

PRØVER/INNLEVERINGER DENNE UKEN: 

Mandag 2. mai: Prøve i KRL. 

Torsdag 5. mai: Prøve i matematikk 
 

Kommende prøver / innleveringer: Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

