
Vekeplan
10. klasse
Info:
På måndag får me besøk av Kim Rysstad som skal ha konsert (DKS).
På tysdag skal det vera brannøving i 4. time. Du kan derfor ha skoa på etter
matfriminuttet.

Haustsamling:
Velkommen til Høstsamling til elever, lærere og foreldre på ungdomsskolen😊
Tirsdag 18. oktober kl 19-21 i gymsalen på skolen. Etter litt om og men ble det
spillkveld og kveldsbuffet. Det ble en suksess i fjor, så vi prøver det igjen med en
større gjeng😊Alle tar med 1-2 brettspill og noe godt å spise til kveldsmat som
settes på et felles bord så alle kan forsyne seg av. Vi tar oss av saft og kaffe til alle
sammen.
Gleder oss til latter, lek og god mat😊
Hilsen Gro, Cathrine og Kari med ungdomsskolen på slep

Mål for veka:
Norsk Eg kan lesa og vurdera bøker.

Engelsk Eg kan fortelja om viktige historiske hendingar i USA.

Matematikk Eg har øvd godt på øveoppgåver, og er førebudd til prøve.

Samfunnsfag Eg kan fortelja om noko av det som skjedde under andre verdskrig
i Noreg.

Naturfag

KRLE Eg kan fortelja om situasjonen i Iran.

Fr.språk/
fordjuping

Klassestyrar: Gunn Iren Josdal, gunn.iren.josdal@sirdal.kommune.no, 99772251
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10. klasse

Time Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

1 Samfunnsfag Fr.språk/
fordjuping

Norsk KRLE
Samfunnsfag

2 Norsk Matematikk Engelsk

3 Engelsk Norsk
Naturfag

Naturfag Utd.val

4 Konsert DKS Matematikk Matematikk

Mat og helse5 Matematikk
Kunst og

handverk

Praktisk
valfag/

kroppsøving

Norsk

6 Arbeidstime Symjing

Lekser

Tysdag Matematikk: Hugs å øva på prøve. Bruk
undervegsvurderingsoppgåvene til øving.

Onsdag
Matematikk: Prøve i del 1.
Naturfag:

Torsdag

KRLE: Kva er blasfemi? Finn ut kva det betyr, og forklar det til nokon
heime.
Matematikk: Prøve i del 2.
Naturfag:

Fredag

Samfunnsfag: Spør nokon du kjenner (til dømes besteforeldre) om dei
har nokre historier om andre verdskrig her i Sirdal, eller andre
stader. Noter ned og ta med så du kan fortelja i timen.
Mat og helse: Hugs forkle!


