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Ukeplan 10. klasse uke 47 – 22.11-26.11 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk 

Gjør disse nettoppgavene, velg selv 
vanskelighetsgrad: 
https://www.netteleven.no/Da-naar.html 
https://intertekstdemo.portfolio.no/read/6
d41d0c3-13a6-406f-9bd9-8b695cfdf99f 

Gjør disse nettoppgavene, velg selv 
vanskelighetsgrad: 
https://www.netteleven.no/Og-aa.html 
https://intertekstdemo.portfolio.no/read
/582b4c4a-6d4f-4fca-b82f-4570562f40a1 

   Forberedelser til tentamen neste uke. 

Matte 

Jobb med oppgaver med ligninger 
(«Likninger med bl.a. brøk og parenteser, 
samt tekstoppgaver») på Classroom. Skriv i 
boka. Jobb i 20 minutter. T 
il timen, husk: blyant, viskelær og linjal. 

 Lekser er gitt på Classroom. 
Du trenger regelboka og PC. 
Til timen, husk: blyant, 
viskelær og linjal. 

  Kunne regne ut likning med to 

ukjente ved hjelp av ulike metoder. 

Kunne sette opp og løse ligninger 

med en og to ukjente ut fra 

tekstoppgaver. Prosentregning. 

Engelsk 

1. Translate the Bible verse of the week to 

English. Assignment on Classroom. 

2. Find five words in “Appointment with 

Love” that you don’t understand and write 

them down. 

  Answer the questions to 
“Appointment with Love” on 
Classroom. 

 Short stories 

Samfunn 
 Les s. 74-87 i «Makt og menneske – 

Samfunnskunnskap 10». 
  Les s. 88-77 i «Makt og 

menneske – 
Samfunnskunnskap 10». 

Forbrukervekst, forbrukermakt og 
miljøtrussel 

Naturfag 
  PRØVE i kap 1 og noen deler 

av kap 2.  Se læringsmål på 
classroom.  

  Se over læringsmålene på Classroom 

KRL 

  Les s. 40-52 i «Tro som 
bærer». Svar på «Hva husker 
du?» 1-5, s. 53. Lever på 
Classroom. 

  Den store fortellingen. 

Spansk Les målene til skriftlig prøven som du 

finner på Classroom. 

Øv til prøven. 

 

 Øv til prøven. 

 

 Denne uke gjelder målene til skriftlig 

prøven som du finner på Classroom. 

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

 Communication and vocabulary 

Annet 

 Åpen dag på Tryggheim VGS på Nærbø, 
kl. 18-20. Da er det mulig å fysisk møte 
opp på skolen, få omvisning og 
informasjon, og treffe lærere og elever. 

      

STORSAMLING! Husk gjerne 
penger til kollekten, til 
inntekt for fadderbarna våre i 
Albania, India og Sør-Afrika. 
Man kan også gi på Vipps: 
609433 

Gym: Husk å lese, forberede deg 
på Classroom! NB:  
Trenger ikke gymtøy, men 
bevegelige klær til å øve på 
dansen med din gruppe. 

Husk gymtøy!   

««Jeg har stridd den gode strid, jeg har 

fullført løpet, jeg har bevart troen.» 
2.Tim4:7 (BGO) 

 

Husk «Leselyst» denne uken! 😊 

https://www.netteleven.no/Da-naar.html
https://intertekstdemo.portfolio.no/read/6d41d0c3-13a6-406f-9bd9-8b695cfdf99f
https://intertekstdemo.portfolio.no/read/6d41d0c3-13a6-406f-9bd9-8b695cfdf99f
https://www.netteleven.no/Og-aa.html
https://intertekstdemo.portfolio.no/read/582b4c4a-6d4f-4fca-b82f-4570562f40a1
https://intertekstdemo.portfolio.no/read/582b4c4a-6d4f-4fca-b82f-4570562f40a1
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INFORMASJON TIL HJEMMET: 

Ukens Bibelvers er blant Paulus’ siste ord til sin venn og disippel Timoteus. Her blir vi minnet på at livet ikke nødvendigvis handler om hvordan vi starter, men om hvordan vi 

avslutter. Det er lett å begynne, vanskeligere å fortsette, men det er bare de som lærer seg å avslutte ordentlig som vinner. La oss være slike som holder ut, tar gode valg, og 

som holder ut til vi kan ha gode avslutninger på det vi gjør. 

Vi fokuserer på «Leselyst» i uke 46 og 47       Elevene får med seg lodd fra skolen som dere hjemme fyller ut og signerer hver gang eleven har lest 30 minutter. Det er lov å 

lese stille eller høyt, bli lest for eller høre på lydbok. Loddene «postlegges» i klasserommet, og så trekkes det en vinner hver uke som får en premie. Det vi si at jo flere lodd 

eleven leverer, jo større blir sjansene for å vinne! Minner om at dette er en del av ukens lekse, så om man ikke leverer noen lodd har man heller ikke gjort leksene sine denne 

uken.  

Skolen har bestemt at det skal være mulig for ungdomsskoleelever å være inne på rommet ved siden av mat og 

helse-rommet når man kommer på morgenen. Det åpner kl. 07:45, og det vil også bli servert grøt for dem som 

ønsker det nesten hver dag. 

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. 

August er ordenselev denne uka.   

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE: 

Spansk skriftlig prøve: 26.nov. 
Kroppsøving: 3. desember: fremføre dans og levering av video av en av 
dagens utfordringer.  

PRØVER/INNLEVERINGER UKA ETTER (uke 42): 
(NB: endringer kan komme) 

 

Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

