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Ukeplan 11. klasse uke 11 – 14.03–18.03 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk  Fullfør oppgaven på Classroom.   Fullfør oppgaven på 
Classroom. 

Utforske språkleg variasjon og 
mangfald i Noreg. 

Matte 

 Øv til prøven som er i morgen. Se 
oppdatert info på Classroom med 
eksempler på oppgaver og 
oppgaveløsninger – og læringsmål. 

PRØVE i regneark (mest fokus på 
sparing og lån). Se læringsmål og 
eksempler på oppgaver og 
oppgaveløsninger på Classroom. 

  Kunne utføre utregninger i regneark.  

Engelsk    Work on the tasks on 
Classroom. 

  

Samfunn 

 Les s. 78-79 i “Makt og menneske – 

Historie 10». 

Les s. 80-83 i «Makt og menneske – 
Historie 10», og besvar oppgave 3A og 
3B s. 81. 
Lever på Classroom. 

  Den kalde krigen 

Naturfag      Nytt tema: Immunforsvar og vaksine. 

KRL 
  Les s. 215-222 i «Tro som bærer». 

Svar på spm. 6-15 s. 228. Lever på 
Classroom. 

 Les s. 223-225 i «Tro som 
bærer». 

Andre religioner 

Spansk 
 Oppgavebok, side 6, oppg. 10 a), b) og 

d). Husk å ta med oppgavebok!! 
Skriv svarene på Classroom. 

 Gjør oppgaven som du finner i 

Classroom. 
 Kunne snakke om vær og klima. 

Eng. ford.      Communication and vocabulary 

Annet  Fysisk aktivitet: Sjekk Classroom for 
info om timen! 

 Gym: Sjekk Classroom for 
informasjon om timen. 

  

«Hvis vi er troløse, forblir Han trofast. 

Han kan ikke fornekte seg selv». 
2.Tim2:13 (BGO) 

 

Husk skidag på tirsdag! 😊 
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INFORMASJON TIL HJEMMET: 

Ukens Bibelvers minner oss om at det er ikke vi som bærer troen på Gud, men at det er Han som bærer oss. I alle livets faser, til alle tider, er det Han som er der ikke bare for 

oss, men også med oss. Om vi er troløse, bommer på målet, og ikke lever opp til de idealer og standarder vi har satt for våre egne liv, er Han fremdeles trofast og vil komme 

med Sin hjelp, Sin trøst og Sin nåde, for å gjenopprette det som har gått tapt. Vi har så mye å takke Jesus for – hver dag! 

Denne uken vil vi ha med oss to studenter fra UiS. De vil følge alle mine timer, og observere. 

Deres hovedfokus vil være på overgangen ungdomsskole – videregående, så det blir spennende 

å høre deres perspektiver når jeg får anledning til å snakke med dem underveis. Jeg håper alle 

tar godt imot dem! 

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. 

Bethel er ordenselev denne uka.   

PRØVER/INNLEVERINGER DENNE UKEN: 
Matematikk: Torsdag 17. mars 

Kommende prøver / innleveringer: 

Engelsk skrivedag: Fredag 25. mars. 
Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

