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Ukeplan 10. klasse uke 37 – 13.09-17.09 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk 

Levere analyse av novellen «Karen»/ 
«Karens jul» på Classroom. 

Bestem deg for ett av diktene til B. 
Bjørnson (se Classroom) og les dette 
MINST 5 ganger – høyt for deg selv og 
med innlevelse! 

   Denne uke ser vi på lyrikk av 
Bjørnstjerne Bjørnson og analyserer 
og reflekterer over formål, innhold og 
virkemidler.  

Matte 

Se på forelesning 4.5 og gjør 
kontrollspørsmål og evaluering på 
Campus før tirsdag. 

T 

 Se på forelesningene (5.4 og 5.5) og gjør 
kontrollspørsmål og evaluering på Campus 
FØR du kommer på skolen i dag.   

   Kunne trekke sammen algebrauttrykk 

med brøk. Kunne løse likninger med 

parenteser og brøker.  

Engelsk U 
  Work on the assignment on 

Classroom. 
 Working on vocabulary 

Samfunn R 
Les s. 8-19 i «Makt og menneske – 
Geografi 10». 

   Klima 

Naturfag D 
  Gjør oppgavene 25,26 og 28 s. 

63 
 

 Kunne si noe om egenskapene til 
karboksylsyrer 

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

Spansk G 
Gjør oppgaven som du finner på 
Classroom. 

 Gjør oppgaven som du finner på 
Classroom. 

 Kunne planlegge en utvidet 
presentasjon om deg selv eller noen 
andre. 

Eng. ford.  Fortsett med oppgaven på Classroom.  Fortsett med oppgaven på 
Classroom. 

  

Annet   Husk pølser, pølsebrød og kake! 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) 
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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. 

På tirsdag er det turdag. Da trenger man ikke å ha med annet enn turklær. Elevene i 10. klasse blir ledere for sine grupper, og skal være sammen med elever fra alle de andre 

trinnene hele dagen. Vi satser på god stemning, og nye kontakter på tvers av trinnene. Skolen spanderer grillede pølser. Vi har norsk i første time, før vi er ute fra 9:30 til 

13:30. Skoledagen er slutt da. 

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. 

Amadeus er ordenselev denne uka. 

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE: 
Engelsk fordypning: Fredag 24. september 

 

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

Innlevering i spansk: fredag, 01.okt. 

Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

