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Ukeplan 10. klasse uke 17 – 25.04–29.04 
  

 

 
 

 

         Dag 

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

Norsk Vekelekse: sjå Classroom Vekelekse: sjå Classroom Vekelekse: sjå Classroom Vekelekse: sjå Classroom  Lære korleis ein oppgjer kjelder. 
Skrive argumenterande tekst. 

Matte 

Gjør leksa på Classroom: Se video om 
oppgave i Geogebra og prøv å løse den 
selv samtidig. Lim inn det du har gjort i 
dokumentet på Classroom. 

 Forbered deg til prøva torsdag neste 
uke. Se læringsmål og eksempler på 
oppgaver på Classroom. 

  Forberedelse til prøve om funksjoner 
neste uke.  

Engelsk Work on the assignment on Classroom.   Work on the assignment on 
Classroom 

 Writing a proper text  

Samfunn  Arbeid videre med oppgaven på 
Classroom. 

Arbeid videre med oppgaven på 
Classroom. 

  Den kalde krigen 

Naturfag       

KRL      Andre religioner 

Spansk 
Elevene som ikke har presentert 

plakaten sin før ferie skal gjøre det i 

dag, i begynnelsen av timen. Siste frist! 

Lær deg navn på kroppsdeler (side 32, 

elevbok).  

 Øv på navn på kroppsdeler. Vi 

kommer til å ha “minuto loco” 

om det på slutten av timen. 

 Kunne navn på kroppsdeler; kunne 

uttrykke seg for smerter og skader. 

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

 Communication and vocabulary 

Annet 
 Fys.ak. : Sjekk Classroom for info om 

timen. Minner om innleveringsfrist på 
refleksjonsnotatet.  

 Gym: Sjekk Classroom for 
informasjon om timen. 

  

«De holdt hele tiden urokkelig fast ved 

apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og 

ved bønnene».     Apg.2:42 (BGO) 

 

Husk Åpen dag 3. mai! 😊 
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INFORMASJON TIL HJEMMET: 

Ukens Bibelvers minner oss om kjernen i hvorfor evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, ble spredd så effektivt som det ble i de første århundrene etter Hans død og 

oppstandelse: Når vi holder oss nært til Jesus i Hans Ord og i bønnen, og er nært delaktige og aktive i fellesskapet med andre troende, der Gud har innsatt apostler, profeter, 

evangelister, hyrder og lærere (Ef.4:11), skjer det et overnaturlig mirakel på innsiden som fører til forandringer på utsiden. 

Takk til alle som kom på foreldremøtet i forrige uke, selv om det var kort varsel. Jeg håper at vi nå lander en veldig bra tur, som alle ungdommene kan se frem til med glede. 

Det var åpenbart to leirer i klassen på fredag, med grad av misnøye og uenighet mot hverandre. Håper dere kan samtale om dette på hjemmebane, slik at avgjørelsen som 

ble tatt på torsdag ikke får være med på å surne miljøet i klassen de siste ukene av grunnskolen. 

Velkommen til Åpen dag neste tirsdag (3. mai). Denne dagen er 

obligatorisk for elevene, da de får en dags avspasering for denne 

og julekonserten i løpet av året. 

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. 

Hawi er ordenselev denne uka. 

PRØVER/INNLEVERINGER DENNE UKEN: Kommende prøver / innleveringer: 

Mandag 2. mai: Prøve i KRL. 

Torsdag 5. mai: Prøve i matematikk 

Vennlig hilsen 

Sturla Sævereide                                                   

e-post: sturla@skg-skole.org 

http://www.skolelyst.no/

