
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Månedens fokus: 

Hva slags venn vil du 

være? 

              

LEKSEPLAN 10. TRINN UKE 2 

Mandag 9.- fredag 13.januar 2023 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

email: postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no  

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

Onsdag 11.januar, 6.time: Besøk av representant fra 

utdanningsprogrammet ELEKTRO OG DATATEKNOLOGI 

 

Fredag 13.januar, 6.time: Besøk av representant fra 

utdanningsprogrammet MEDIER OG KOMMUNIKASJON 

 

Onsdag 1.februar: Åpen skole på Arendal vgs. Frist for påmelding til 

rådgiver er 13.januar 

 

NYHET VEDR. INNSØKING TIL VGS 2023:  

Frem til nå har Digitaliseringsdirektoratet (tidl. Difi) hatt automatisk 

utsendelse av MinID PIN-kodebrev til alle 10.-klassinger, gjennom et 

samarbeid med VIGO og skolene. Eleven har derfor mottatt et brev med PIN-

koder i posten, uten å selv ha bestilt dette. Årsaken til at vi ikke lenger gjør 

dette er at den enkelte elev selv må ha et forhold til at det opprettes en 

bruker i hens navn, og vite at det sendes et MinID Aktiveringsbrev i posten 

som kan brukes til å aktivere en elektronisk ID som gir tilgang til offentlige 

tjenester. Fra og med nå må eleven selv bestille MinID Aktiveringsbrev med kode. 

TA MED DEG KODENE TIL TIMEN I UV DENNE UKA. 

Hilsen rådgiver, Hilde Margrethe Nordbø  

mailto:postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no
https://aktiveringsbrev.minid.digdir.no/order?locale=nb


 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

2 Framføring i 

norsk, 10C 
 Framføring i 

norsk, 10C 

 

Framføring i 

norsk, 10C 
 

3      

4      

5  Tysk-

prøve 

Prøve i 

eng. F 

   

 

 

 

Fag Lekser 

 

Norsk 

Mål:  

▪ Kunne presentere selvvalgt tekst 

▪ Lære av egne feil 

Lekser:  

- Jobb godt med presentasjonen dersom du ikke har fremført 

- Rett tentamen i hovedmål og sidemål og lever på It´s learning. Norskheftet 

leveres med underskrifter 

Dette jobber vi med på skolen: 

Muntlig presentasjon og etterarbeid etter tentamen 

Mate-

matikk 

 

Mål: Skal kunne hva prosentfaktor er og hvordan vi regner prosentvis 

endring av en vare.  

Nivå 1 Gjør oppgave 3.101 og 3.102 prikk en, i 

oppgaveboka. 

Nivå 2 Gjør oppgave 3.101 og 3.102 prikk to, i 

oppgaveboka. 

Nivå 3 Gjør oppgave 3.101 og 3.102 prikk tre., i 

oppgaveboka. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med å regne ut når en vare øker eller synker prosentvis.  

 

Engelsk 

 

 
 

Mål:  

▪ Kunne noe om engelsktalende land 

▪ Lære av egne feil 

Alle 

- Les teksten Exploring the English-speaking world, s. 194 

- Pugg glosene til teksten, s.194 

- Gjør understanding s. 194 og svar med fullstendige setninger 

- Rett engelsktentamen og lever på It´s learning. Engelskheftet leveres med 

underskrift  
Dette jobber vi med på skolen: 

Kap. 4 

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.funt.no/images/matematikk.gif&imgrefurl=http://www.funt.no/pdf/matematikk.htm&usg=__qOlzS2MjkyHd8shlFWcTVZ7hbKw=&h=908&w=1200&sz=53&hl=no&start=1&um=1&tbnid=Lt0WLS2gM8UnlM:&tbnh=114&tbnw=150&prev=/images?q=matematikk&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2


 

 

Naturfag  Mål: Skal kunne litt om ulike dopingmidler, medisiner og giftstoffer som kan 

påvirke nervesystemet.  

10B og 10C: øv til framføringen, dette var lekse forrige uke. Les også side 107 – 

109 slik at du er forberedt til timen. 

10A: Les side 107-109. Finn 1-2 eksempler på stoff/legemiddel som står på 

dopinglisten. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Side 107 – 109 i Naturfag 10 på unibok.no 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Å få oversikt over konsekvensene av “Den kalde krigen” 

 

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter. 

Lekser: Forklar hva som menes med: 

- Vestmaktene og østmaktene 

- Marshallhjelpen 

- Warszawapakten 

- Dominoteorien 

Aktuelle sider å lese: Arena s. 104-108 

KOSMOS 10: S. 107-113. (Fysisk lærebok, klassesett ligger hos 10A- kan brukes i 

timene) 

Dette jobber vi med på skolen:    

 

Den kalde krigen  
KRLE  

 

 

Mål: 

 

 

Lekser:  

 

Dette jobber vi med på skolen: 

 

Tysk 

 

Mål: Jeg kjenner til det tyske skolesystemet 

Lekse: 

Gis i timen tirsdag og legges ut på itslearning. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi fortsetter temaet Mein Alltag med å se på og sammenligne skolesystemene i 

Norge og Tyskland 

 

 

Engelsk 

fordypning

 

 
 

Mål: Bli kjent med ulike former for underholdning 

Alle: Dere skal jobbe med ei skriftlig oppgave, “My best concert experience”. 

Oppgaven ligger på It`s learning, dere skal også lever det ferdige produkt der. 

Lykke til! 

Dette jobber vi med på skolen:   

Tekster som viser varianter av engelsk 

Muntlige aktiviteter. 

Små film snutter knyttet opp mot tema 

 

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://epi.gavle.se/upload2/_Utbildning&Arbete/AME/Feriearbete/Internationellt/tyskland.gif&imgrefurl=http://www.catchgamer.no/?module=forum&f=findpost&t=r&id=1391647&usg=__mglHqIpHEvEYcuxUpP1c_H2FDJY=&h=297&w=375&sz=9&hl=no&start=8&um=1&tbnid=srBxN_j86_7RhM:&tbnh=97&tbnw=122&prev=/images?q=tyskland&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://daria.no/skole/doc/html/8469.doc-filer/image004.jpg&imgrefurl=http://www.daria.no/skole/?tekst=8469&usg=__B55O6YZ7mJC9m2oIq9NU3MCOOBs=&h=389&w=372&sz=15&hl=no&start=16&um=1&tbnid=_fE0vTpKDIf-gM:&tbnh=123&tbnw=118&prev=/images?q=reagensr%C3%B8r&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2


Spansk 

 

Mål: Kunne uttrykke seg med enkle setninger på spansk. 

 

Lekse til torsdag. Lær deg ordene på side 55, fra og med cine til og med calle  

(På norsk: kino, bank, sykehus, flyplass, politistasjon, jernbanestasjon, t-bane, 

butikk, muesum, teater, kafé, apotek, gate) 

Dette jobber vi med på skolen: 

Tirsdag: 1. time: Lage en kort presentasjon med selvvalgt tema.  Se side 50 – 51. 2. 

time: Presentasjon for hverandre. 

Oppstart nytt tema; “Viajamos a Chile y España.” 

KRØ 

 

 

Mål: Å finne glede i å være fysisk aktive. 

Lekse: Vær i aktivitet minimum 2x30 minutter i løpet av uka 

Dette jobber vi med på skolen: 
10A Svømming 

10B Innebandy 

10C Dans. Møt i klasserommet. Det er lurt å ha på litt “ledige” klær og 

joggesko. Danseko hvis dere har! 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: Å finne glede i å være fysisk aktive. 

 

Gruppe 2 skal møte i klasserommet til 10a hvor de skal planlegge en sunn 

lunsj. Selve måltidet skal lages på kjøkkenet i uke 3. 

Gruppe 1: møter i hallen. 

 


