
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus: 

Hva gjør du hvis noen 

blir holdt utenfor? 

             LEKSEPLAN 10. TRINN UKE 43 

Mandag 24. – fredag 28. oktober 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

Torsdag 3.november: OD-dagen. Frist for å finne jobb er torsdag 

27.oktober. 

Uke 47 og 48: Tentamen i matematikk, norsk og engelsk. 
 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

43   Skriveøkt i 

engelsk 

  

44   Matteprøve   

45      

46   Prøve i  

KRLE  

  

47 Tentamen Tysk-

prøve 
   

48 Tentamen     

 

 

 

Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål: Kunne skrive nynorsk 

Lekser:  

10C: Lever heftet i norsk med underskrift dersom dette ikke er gjort. 

 

Nynorsk:  

Lær deg orda på nynorsk: 

Bokmål Nynorsk 

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


jeg eg 

ikke ikkje 

hva kva 

hvordan korleis 

hvem kven 

hvor kor 

hvorfor kvifor 

kjærlighet kjærleik 

løpe springe 

 

De som har fritak i nynorsk:  

Les 2 x 30 minutter i hylleboken din hjemme.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Grammatikk, nynorsk, 

Fabel 10 

Mate-

matikk 

 

Mål: Å beherske grunnleggende regler for løsing av ligninger. 

Nivå 

1 
Oppgave 1,130 og oppgave 1,132 på side 21 og 22 i oppgaveboka. 

Gjør oppgavene med en prikk. Det kan også være lurt å se litt på 

øvingsarket til prøven. 

Nivå 

2 
Oppgave 1,130 og oppgave 1,132 på side 21 og 22 i oppgaveboka. 

Gjør oppgavene med to prikker. Det kan også være lurt å se litt på 

øvingsarket til prøven. 

Nivå 

3 
Oppgave 1,130 og oppgave 1,132 på side 21 og 22 i oppgaveboka. 

Gjør oppgavene med tre prikker. Det kan også være lurt å se litt på 

øvingsarket til prøven. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Ligninger og repetisjon til prøve. 
 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Test i måloppnåelse 

Alle Øv godt til skriveøkta som du har tre skoletimer på å fullføre. Studer 

eksempeloppgavene vi har jobba med på skolen. Oppgavene er lagt 

opp som til tentamen og eksamen:                         

1. Lytteoppgave 2. Tekstforståelse og ordforklaring 3. Plassere avsnitt i 

korrekt rekkefølge 4. Avnsittskriving.     

 

Tekstene vi har hatt i Stages, kap. 2: 

 The value of democracy 

 The universal declaration of human rights 

 Malala – a human rights activist 

 I have a dream 

 Black lives matter 

 

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


Dette jobber vi med på skolen: 
Stages, kap. 2: Democracy and citizenship 

 

Naturfag 

 

Mål: Å kjenne til Charles Darwins evolusjonsteori. 

A Les side 54 – 61. 

B  Les side 54 – 61. Gi en kort forklaring av Charles Darwins 

evolusjonsteori. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Ulike teorier om livets utvikling, side 54 – 61. 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Forstå den demografiske overgangsmodellen – fire ulike faser.  

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter. 

Lekser: 

Dere skal se videoen “den demografiske overgangsmodellen” som ligger i 

ressurer på itslearning. Dere skal kun se videoen, ikke gjøre oppgavene på 

slutten. 

Se videoen hjemme på mandag i uke 43, slik at dere er forberedt til timene 

utover uken. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Kapittel 7: Verdensbefolkning, demografi og migrasjon 

 

KRLE  

 

 

Mål: 

Kunne utforske kristnes perspektiv 

 

Lekser:  

A: Les eller lytt til s. 187-192.  Gjør oppg. 2, 3 og 6 s. 192 

B: Les eller lytt til s. 187-192.  Gjør oppg. 1-6 s. 192 

C: Les eller lytt til s. 187-192.  Gjør oppg. 1-10 s. 192 
 

Dette jobber vi med på skolen: 

Kap. 8, s. 187-201, med mest vekt på høytidene og Den katolske kirke. 

Tysk 

 

Mål: Jeg kan ukedagene, årstidene, månedene og klokka på tysk. 

Lekse: 

Lytt til, les høyt og oversett teksten «Vier Jahreszeiten: Pizza und Musik» s. 12 

Gloser: empfehlen, drauf, etwas, Zutaten, klingt interessant 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber videre med tidsuttrykk, særlig klokka, og fortid av verb i presens 

perfektum. 

 

 

Engelsk 

fordypning

 

Mål:  Bli kjent med hvordan man kan oppklare kriminalsaker 

Alle: Les teksten Silent Witnesses s. 9 i kopiert hefte og s. 118 for dere som 

har bok. Velg mellom A eller B: 

- A: Svar på 5 quick ones, s. 11/120 og lær glosene på samme side. 

- B: Skriv 5-6 faktasetninger som du mener gir viktig info fra denne 

teksten. Lær glosene på s. 11/120 
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Dette jobber vi med på skolen: 

- Oppgaver knytta opp mot tema 

- Forskjeller mellom britisk, amerikansk og australsk engelsk 

 

Spansk 

 

Mål: Kunne si hva du synes og mener om noe. Kunne fortelle om noe som 

pågår. 

Lekse: Les og oversett stykket om Frida Kahlo, side 36. Lær følgende 

gloser: å bli født, å dø, å tilbringe,  å bli, ødelagt, å begynne, å gifte seg, 

mens, smerte, tristhet.  
Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med repetisjon av tidsuttrykk, preposisjoner og verbformen 

gerundium (tilsvarer “ing”-formen på engelsk.  
KRØ 

 

 

Mål: Være bevisst på, og ha kunnskap om, hvilke øvelser som kan føre til 

fremgang i ulike idretter eller basisferdigheter. 

Lekse: Gjennomføre aktivitet og skrive logg fra øktene hjemme og på 

skolen.  

Dette jobber vi med på skolen: 

10A Egentrening 

10B Egentrening 

10C Egentrening 

 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: Å finne glede i å være fysisk aktive. 

 

Innebandy  

 


