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Ukeplan 10. klasse uke 4 – 24.–28.01 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk 

Skriv ein reflekterande tekst på 
nynorsk der du uttalar deg om kva du 
meiner om argumenta som vert brukt 
FOR og MOT sidemål. Teksten din skal 
vera på ca. 150 ord. Du får karakter. 
Lever på Classroom. 

Les s. 339 – 341 i læreboka. Skriv ned 
de målmerkene som du har i din 
dialekt (Stavangerdialekten?) 

Ta med MinID og 
pin-kodebrev. Vi 
søker på vigo! 

  …reflektere over statusen til de 
offisielle språkene i Norge i dag. 
Utforske språklig variasjon og 
mangfold i Norge. 

Matte 

   Fortsett å jobbe med oppgaven i 
personlig økonomi (studentbudsjett). 
Se mer info på Classroom. Frist: 1. 
februar.  

  Jobbe med egen oppgave i personlig 

økonomi 

Engelsk 

Continue your biography reading and 

writing. 

Continue your biography reading and 
writing. 

Continue your biography reading and 
writing. 

Complete your biography 
reading and writing. 
It shall be handed in by the 
end of Friday’s lesson! 

 Biographies. 

Samfunn 

 Fortsett å jobbe med oppgaven i 
personlig økonomi (studentbudsjett). 
Se mer info på Classroom. Frist: 27. 
januar. 

Fortsett å jobbe med oppgaven i 
personlig økonomi (studentbudsjett). 
Se mer info på Classroom. 
Leveres på slutten av timen torsdag! 

  Personlig økonomi 

Naturfag 

   Jobb med 
innleveringsoppgaven som 
ligger på classroom, 
innlevering i slutten av uken 

 Gjøre rede for faktorer som kan 

forårsake globale klimaendringer og 

se på hva som blir gjort i dag 

KRL   Arbeid med oppgaven om 
kirkesamfunn. 

 Arbeid med oppgaven om 
kirkesamfunn. 

Kirkesamfunn 

Spansk 

 Gjør oppgaven som du finner på 

Classroom 

 

 Gjør oppgaven som du finner 

på Classroom 

 Kunne beskrive et hus med bruk av 

“hay” og “estar”; kunne snakke om 

forskjellige type hus; kunne 

sammenligne spansk og norsk 

husene. 

Eng. ford.      Communication and vocabulary 

Annet 
 Fysisk aktivitet: Sjekk Classroom for 

info om timen.  
STORSAMLING! Husk penger til 
fadderbarna våre. 
PØLSE- OG KAKESALG. 

Svømming (Solborg 
Folkehøgskole): Husk 
svømmetøy! 

  

«Og tilgi oss vår skyld, slik også vi 

tilgir våre skyldnere.» Matt.6:12 (BGO) 

 

Husk svømming på fredag! 😊 
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INFORMASJON TIL HJEMMET: 

Ukens Bibelvers er hentet fra bønnen vi ofte kaller «Fader vår».  Tilgivelse er noe som særpreger kristendommen i forhold til andre livssyn. Jesus kom med et radikalt og 

frigjørende budskap: Guds dom er ikke at våre gjerninger skal veies i gode mot onde, men at Gud tilgir og utsletter våre misgjerninger. Og så skal denne tilgivelsen også få 

prege våre liv og våre relasjoner. 

Det er nå grønt nivå på skolen. Det innebærer at vi ikke har noen formelle restriksjoner mellom klassene og kohortene, men jeg vil likevel oppfordre alle til å være forsiktige, 

begrense omgangen med andre noe, og å – på godt norsk – bruke hue (hodet). Det ser ikke ut som om viruset er spesielt farlig for de fleste av oss, men det er alltid bedre å 

være frisk enn å være syk. Med det nye smitte- og testregimet som er nå blir det lagt opp til stadig hyppigere testing fremover. Dersom dere ønsker å reservere dere mot 

dette må dere si ifra. All testing og vaksinering er frivillig. 

Det er storsamling på torsdag. Samme dag som det er pølse- og kakesalg. Jeg håper at vi fremdeles er slike som har større glede i å gi enn å få, og at vi er med og gir til 

fadderbarna våre i Albania, India og Sør-Afrika 

Det blir svømming på fredagene f.o.m. fredag 28. januar, og de neste fem fredagene frem til vinterferien. 

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. 

Morten er ordenselev denne uka.  

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE: 
Matematikk: Presentasjoner 1. februar 

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

KRL: Innlevering 11. februar 

Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

