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Ukeplan 10. klasse uke 6 – 07.02–11.02 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk 

Korleis skal de kome vidare med 
oppgåva om dialektar? Kva kan de 
gjera heime og kva gjer de på skulen? 

Korleis skal de kome vidare med 
oppgåva om dialektar? Kva kan de 
gjera heime og kva gjer de på skulen? 

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

  Utforske språkleg variasjon og 
mangfald i Noreg. 

Matte 

Se filmer om sparing med rentes rente 
og nedbetaling av lån (Classroom). 
Presentere studentbudsjettet i dag: 
Maria K, Bethel, Leah, John Philip, 
Martah, Hawi, Delet.  

 Finn info om feriehus i Spania og 
forventet inntekt (se oppgave på 
Classroom).  

  Presentere studentbudsjett.  

Kunne sette opp plan for sparing og 

nedbetaling av lån i Excel. 

Engelsk Work on you presentation   Finish your presentation.  Geography. 

Samfunn  Se lekse på Classroom Se lekse på Classroom.   Fattigdom 

Naturfag      Nytt tema: Immunforsvar og vaksine. 

KRL   Arbeid med oppgaven om 
kirkesamfunn. 

 Arbeid med oppgaven om 
kirkesamfunn. 

Kirkesamfunn 

Spansk 

Bli ferdig med annonsen! 

Jeg må printe dem ut før timen. 
Du kan velge å jobbe med teksten din 

om drømmehuset eller med 

nettoppgaver under materiell “la 

casa”, på Classroom. 

 Du kan velge å jobbe med 

teksten din om drømmehuset 

eller med nettoppgaver under 

materiell “la casa”, på 

Classroom. 

 Kunne skrive en tekst om ditt 

drømmehus. 

Eng. ford.      Communication and vocabulary 

Annet 
 Fysisk aktivitet: Sjekk Classroom for 

info om timen.  
Pølse- og kakesalg! Svømming (Solborg 

Folkehøgskole): Husk 
svømmetøy og håndkle! 

  

«Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men 

merker ikke bjelken i ditt eget øye?» 
Matt.7:3 (BGO) 

 

Gratulerer med dagene til Benjamin og Hawi! 😊 



Side 2 av 2 
 

                 

 

 

INFORMASJON TIL HJEMMET: 

Ukens Bibelvers er blant Jesu mest kjente utsagn, og viser at vi må være overbærende med hverandre, at vi tåler flisen i vår brors øye. Jesus sier at det er fint å hjelpe andre 

med deres problemer, men enda viktigere at vi ser at vi har ofte mer enn nok å jobbe med i egne liv. Det er enormt stor forskjell på å bry seg om hverandre, og det å bry seg 

med hverandre. La oss være slike som bryr oss om hverandre! Ydmykhet er en viktig del av overbærenhet. 

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

Denne uken blir Benjamin og Hawi 16 år. Vi gratulerer! Og gleder oss til kake på skolen tre dager på rad… 😊 

Det er mange som har blitt smittet av korona de siste ukene. Torsdag i forrige uke fikk jeg også påvist smitte, 

noe som gjorde at jeg ble hjemme de to siste dagene i forrige uke, og minst den første dagen denne uken. 

Tusen takk for alle meldinger med ønske om god bedring! Jeg håper å være tilbake så snart som mulig! Men 

det innebærer også at jeg ikke har hatt noe særlig overskudd til å se på alle oppgavene som har blitt levert 

inn de siste ukene i samfunn og engelsk. Denne uken har jeg også eksamen i KRLE, så jeg må bruke den tiden 

og de kreftene jeg har tilgjengelig på å få gjort den. Så blir det retting av oppgaver i neste uke. 

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. 

John Philip er ordenselev denne uka.  

PRØVER/INNLEVERINGER NESTE UKE: 
KRL: Innlevering 11. februar 

Spansk: 18.feb.: Muntlig presentasjon om «La casa de mis sueños.» 

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

 

Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

