
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus: 

Tenker du på hvordan 

du bruker digitale 

medier? 

 

               

LEKSEPLAN 10. TRINN UKE 39 

Mandag 26. – fredag 30. september 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder: 

Mandag 26.september, 10 - 14.25: Alle elevene på 10.trinn besøker 

skoleskipet Gann i Arendal (Tollbodkaia) 

Torsdag 29.september, 8.45 - 13.00. Alle elevene på 10.trinn deltar 

på utdanningsmessa i Kr.sand (Travparken)  

Vi ønsker dere en god høstferie! 😊  

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

39 Skoleskipet 

Gann 

Tysk-

prøve 

 Utdannings-

messe i 

Kr.sand 

Prøve i 

samfunnsfag 

40 HØSTFERIE HØSTFERIE HØSTFERIE HØSTFERIE HØSTFERIE 

41  Prøve i 

spansk 

og 

engelsk 

   

42   Skriveøkt i 

engelsk 
  

 

 

 

Fag Lekser 

 Mål:  

Lekser:  

- Les teksten De som ikke finnes, s. 349-352 i Fabel 10 

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


Norsk 

 

- Gjør oppgave 19 s. 352. NB! Skriv ned påstandene i kladdeboka di eller på 

pc 

- Gjør oppgave 20 s. 352 

Dette jobber vi med på skolen: 

Leseforståelse 

Mate-

matikk 

 

Mål: Kunne slå sammen og forkorte brøker med variabler. 

Nivå 1 Gjør oppgave 1.110 og 1.111, prikk en, i oppgaveboka (unibok.no).  

Oppgavene er på side 10-11. 

Nivå 2 Gjør oppgave 1.110 og 1.111, prikk to, i oppgaveboka (unibok.no).  

Oppgavene er på side 10-11. 

Nivå 3 Gjør oppgave 1.110 og 1.111, prikk tre, i oppgaveboka (unibok.no).  

Oppgavene er på side 10-11. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Brøker med variabler og to parenteser som ganges med hverandre. 
 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Kunne noe om Martin Luther King, Jr. 

A  Les teksten I have a dream, s. 88-89. 

 Pugg disse glosene, s. 88-89: egual, Civil Rights Movement, 

abolished, segregation, banned, assasinated, society, content 

 Gjør oppgave 1 s. 90. Svar med fullstendige setninger. 

B  Les teksten I have a dream, s. 88-89. 

 Pugg disse glosene, s. 88-89: egual, Civil Rights Movement, 

abolished, segregation, banned, assasinated, society, content 

 Gjør oppgave 2 s. 90. Svar med fullstendige setninger.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Menneskerettighetene  
 

 

Naturfag 

 

Mål: Kunne forklare hvordan de kontinentale platene beveger seg og hvilke 

følger dette har for overflaten av planeten. 

Jobbe med prosjektet. Denne uken skal dere presentere modellen deres. Husk at 

dere også skal forklare hva som skjer. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Side 17 – 27. Vi lager modell av plater i bevegelse. 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Vise informasjonen du har lært om ulike konflikter. 

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter. 

Lekser:  

Prøve i samfunnsfag 30.09.22. 
Pensum: 121-141 Arena 10: Palestina-Israelkonflikten og borgerkrigen i Syria. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi forbereder oss til prøve. 

KRLE  

 

Mål: Kunne fortelle om  historiske hendelser i Det gamle testamentet.  

 

 

Lekser: Ingen lekse 
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Dette jobber vi med på skolen:  

Få eller ingen timer. De som ikke har sett ferdig, Prinsen av Egypt, gjør det. 

Oppsummering av de siste ukene.  

Tysk 

 

Mål: Jeg er godt forberedt til prøve 

Lekse: 

Forbered deg så godt du kan til prøven tirsdag – informasjon og mål finner du på 

itslearning. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Tirsdag: Prøve 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Bli kjent med India 

Tirsdag: Vi ser på “Slumdog millionaire”.  

Torsdag: Forberedelse til prøve i uke 41, etter høstferien. 

Ingen lekser denne uka 

Dette jobber vi med på skolen: 

 

 

Spansk 

 

Mål: Kunne bruke fremtidsformen futurum riktig. Kunne bruke bindeord 

Ingen lekser denne uka.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med futurumsformen av verb, og bindeord. Muntlig aktivitet.  

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 Friidrett 

10B Styrke 

10C Frisbee 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: Å finne glede i å være fysisk aktive. 

 

Timene utgår pga fokusuke (38) og utdanningsmesse i Kristiansand (39). 
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