
Ukeplan 10D uke 39 og 40 
 

 

Beskjeder: Prøver og innleveringer 

Fredag før lunsj: Turdag  Onsdag 28/9: Norsk innlevering. Faktatekst med kilder 

Fredag 30/9: KRLE - test 

 Onsdag 28/9 Torsdag 29/9 Fredag 30/9 Mandag 3/10 Tirsdag 4/10 

1.økt 

08:30-09:15 

Samfunnsfag 

Trusler mot 

demokratiet   

 

Matematikk 

Forkorte brøker med 

flere ledd i teller eller 

nevner 

Tur 

Lunsj ute (bål) 

-ta med klær 

-ta med ved 

-aktiviteter 

-ta med mat og drikke  

 

Området ved Lofothallen 

 

Matematikk 

Forkorte brøker ved hjelp av 

kvadratsetningene 

Engelsk 

Democracy and citizenship 

2.økt 

09:30-10:15 

Norsk Kap. 10, 

Film med mer. 

 

Samfunnsfag 

Trusler mot 

demokratiet 

Samfunnsfag 

Trusler mot demokratiet   

KRLE 

Rel.kritikk 

3.økt 

10:15-11:00 

Naturfag 

Forutsetninger for 

liv  

Kunst og håndverk 

Animasjonsfilm/ 

lyshus i leire 

 

Naturfag  

Evolusjon, 

naturlig utvalg 

Engelsk 

Democracy and 

citizenship 

Norsk 

 

Matematikk 

Jobbetime – forkorte 

brøker 

4.økt 

11:30-12:15 

Språk / AF Matematikk 

Forkorte brøker med flere ledd 

i både teller og nevner 

Engelsk 

Democracy and 

citizenship 

Naturfag 

Evolusjon, naturlig 

utvalg 

Matematikk 

Jobbetime – forkorte 

brøker 

Norsk 

 

5.økt 

12:30-13:15 

Valgfag 

 

Naturfag 

Evolusjonsteorien 

Norsk 

Kap. 10, Film med mer. 

 

 

Norsk 

Kap. 10, Film med mer. 

6.økt 

13:15-14:00 

 

Språk / AF 

 

KRLE 

 

Utdanningsvalg 

 

7.økt 

14:00-14:45 

    

Dag Elevansvar med å komme forberedt når det gjelder: 

Onsdag Fysisk aktivitet og helse: Ta med klær til aktivitet utendørs 

Norsk: Gjør ferdig det vi jobbet med i norsktimen (tirsdag), innlevering på Skooler av vurderingsoppgave: “Faktatekst med kilder”. Ny frist innen onsdag 28.09, kl. 22.22. 

Torsdag  

Fredag Tur: Ute frem til lunsj. Ta med ved, klær til å være ute, mat og drikke og ting til aktiviteter 

Eng: Gjør ferdig oppg.14 og 15 s.106 

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. 

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

Neste periode Høstferie: Uke 41. Fra 10.oktober til 15.oktober 


