
Ukeplan 10D uke 35 og 36 

 

Beskjeder: Prøver og innleveringer:  

Elevrådsmåte torsdag 1.septempber i 6+7 time 

Torsdag 1.september: I 7.time er det språk / arbeidslivsfag  

 

 Onsdag 31/8 Torsdag 1/9 Fredag 2/9 Mandag 5/9 Tirsdag 6/9 

1.økt 

08:30-09:15 

Samfunnsfag 

Demokrati 

Matematikk 

Multiplikasjon av 

parenteser 

Kroppsøving 

Utegym. Orientering 

Matematikk 

Kvadratsetningene 

Engelsk 

Democracy and citizenship  

2.økt 

09:30-10:15 

Norsk 

kartleggeren PIN 

1174 

Samfunnsfag 

Demokrati 

Samfunnsfag 

Demokrati 

KRLE 

Valg ansvar og utfordringer 

3.økt 

10:15-11:00 

Naturfag 

Kildekritikk 

Kunst og håndverk 

Animasjonsfilm/ 

lyshus i leire 

Engelsk 

Democracy and citizenship  

Naturfag  

 

Engelsk 

Democracy and 

citizenship  

Norsk 

 

Matematikk 

Kvadratsetningene 

4.økt 

11:30-12:15 

Språk / AF Konsert 

Konsert på Meieriet kl. 

12 

KRLE 

Valg, ansvar og utfordringer 

Engelsk 

Democracy and 

citizenship  

Naturfag 

 

Matematikk 

Kvadratsetningene 

Norsk 

 

5.økt 

12:30-13:15 

Valgfag 

IFA: Sjekk teams 

før onsdag. 

 

 

Matematikk 

Multiplikasjon med parenteser 

og sammentrekking av 

algebrauttrykk 

Norsk: Kap. 3, Ord og ordlaging  Norsk: Kap. 3, Ord og ordlaging og  

kap. 10, Film 

 

6.økt 

13:15-14:00 

Språk / AF 

 

Naturfag 

 

Utdanningsvalg 

 

7.økt 

14:00-14:45 

    

Dag Elevansvar med å komme forberedt når det gjelder: 

Onsdag Norsk: Gjør ferdig det vi jobbet med i norsktimen (tirsdag) hvis du ikke ble ferdig, om du ikke husker står det på Teams, klassenotatblokk, eget navn og eget arbeid. 

Innsats for andre: Vi skal plukke søppel i Leknes. Ta på klær og sko etter været.   

Fysisk aktivitet og helse: Utholdenhet ute. Ta med enten sykkel+hjelm eller klær og sko til å løpe. 

Torsdag  

Fredag Kroppsøving: Ta med klær/utstyr til å være ute 

Norsk: Gjør ferdig det vi jobbet med i norsktimen på onsdag hvis du ikke ble ferdig, så slipper du i tilfelle å gjøre det ferdig i helgen. 

Mandag Norsk: Gjør ferdig det vi jobbet med i norsktimen (onsdag) hvis du ikke ble ferdig, om du ikke husker står det på Teams, klassenotatblokk, eget navn og eget arbeid. 

Tirsdag Norsk: Gjør ferdig det vi jobbet med norsktimen (mandag) hvis du ikke ble ferdig, om du ikke husker står det på Teams, klassenotatblokk, eget navn og eget arbeid. 

Neste periode  


