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Ukeplan 10. klasse uke 36 – 06.09-10.09 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk 

Les ferdig «Karen» av A. Kielland og 
skriv ned eksempler på virkemidlene 
gjentakelse og kontrast.  

Etter å ha lest utdraget av «Gift» 
svarer du skriftlig på disse spm.: 
Hvorfor har forfatteren gitt romanen 
navnet «Gift» - hva er giftig? Hvorfor 
er det bare gutter i klassen? Hvilke 
tanker gjør du deg om den skolen som 
var på denne tiden? 

   Vi fortsetter å se på unges 
livssituasjon i ulike tekster og 
sammenligner disse. Vi finner også 
virkemidler og hensikt med tekster. 

Matte   Lekser legges ut på Classroom.    Kunne forenkle algebraiske uttrykk, 

med og uten parenteser og brøker.  

Engelsk 
Fill out five things for your “never have 

I ever…” on Classroom. 

  Fill out five things for your “I 
have…, but have you?” on 
Classroom. 

 Working on vocabulary 

Samfunn 
 Svar ordentlig på spørsmålene ang. 

«The social dilemma», som ligger på 
Classroom. 

   Sosiale mediers påvirkning 

Naturfag    Gjør ferdig rapporten fra 
forsøket på mandag  

 Kunne si noe om egenskapene til 
ulike alkoholer  

KRL   Lekse på Classroom.   Hva vil det si å være en kristen? 

Spansk Gjør oppgaven som du finner på 
Classroom. 

Gjør oppgaven som du finner på 
Classroom. 

 Gjør oppgaven som du finner på 
Classroom. 

 Kunne beskrive utseende; kunne 
snakke om klesplagg og priser. 

Eng. ford. Gjør oppgaven som du finner på 
Classroom. 

Gjør oppgaven som du finner på 
Classroom. 

 Gjør oppgaven som du finner på 
Classroom. 

  

Annet    Husk gymtøy!  Husk gymtøy!   

«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. 

Bank på, så skal det bli lukket opp for dere»  
Matt.7:7 (BGO) 

Husk foreldremøtet 7. september! 😊 
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INFORMASJON TIL HJEMMET: 

I ukens Bibelvers blir vi oppmuntret til å aldri gi opp. Guds løfter til oss er at Han vil at vi skal leve i Hans velsignelser, og noen ganger tar det litt tid før vi ser og forstår. Derfor 

kan vi aldri slutte å be, slutte å lete, slutte å banke på. Ofte er det slik at vi trenger å bli forandret før vi kan forvalte Hans velsignelser til oss på en best mulig måte, og da er 

det å ha gode vaner av et daglig pulserende bønne- og andaktsliv en av de sikreste måtene å holde hjertet mykt for Guds innspill i våre liv. 

Det kom inn nesten kr. 700,- på pølse- og kakesalget i forrige uke, pluss det som kom inn til klippekort. Vi kan dermed regne med oppimot kr. 8-900,- pr. gang det selges. Det 

er fint å ta med seg til turen i mai/juni. 

Det blir foreldremøte tirsdag 7. september. Først er det felles møte for hele skolen kl. 18:30-19:15. Deretter vil rektor informere om avslutningsturen 19:15-19:30, før vi går 

opp i klasserommet og har vår del av foreldremøtet der. Vi er nok 

ferdige før 20:30. Dersom du ikke har anledning til å komme må vi få 

beskjed om det. 

Ellers minner jeg igjen om at skolens bygg og område er mobilfri sone. 

Vi har sett hvordan enkelte elever står og går med nesa ned i mobilen til 

lenge etter at det har ringt inn på morgenen. Derfor skal det være 

mobilfritt fra kl. 08:15. Telefoner som blir inndratt som følge av dette 

må hentes i administrasjonen på slutten av dagen, og det blir sendt 

melding hjem til foreldre. 

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. 

Maria Kimberly er ordenselev denne uka. 

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE: 

 

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

Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

