
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus: 

Det er lite som skal til for å 

glede andre. Et smil eller 

en hyggelig kommentar 

kan bety mye! 

 

              

LEKSEPLAN 10. TRINN UKE 35  

Mandag 28/8 – fredag 2/9 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

Det blir aktivitetsdag på Frolands Verk onsdag 31/8. Elevene velger 

om de vil sykle, gå eller jogge til Verket, og det blir muligheter for 

grilling i lunsjen. 

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

35      

36      

37      

38  Skriveøkt 

norsk 

   

 

 

 

Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål: Du skal kunne uttrykke egne meninger og argumentere saklig og 

konstruktivt i diskusjoner og samtaler. 

Lekser: Du skal svare på “16 spørsmål som ofte dukker opp i jobbintervju”, side 

23. Svar skriftlig på alle spørsmåla. Vi skal jobbe i grupper med denne oppgaven 

på skolen. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med kap. 2 

 

Mål: Å kunne faktorisere et algebraisk uttrykk. 
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Mate-

matikk 

 

Nivå 1 Gjør oppgave 1.101, 1.102 og 1.103, prikk en, i Oppgaveboka 

(unibok.no). 

Nivå 2 Gjør oppgave 1.101, 1.102 og 1.103, prikk to, i Oppgaveboka 

(unibok.no). 

Nivå 3 Gjør oppgave 1.101, 1.102 og 1.103, prikk tre, i Oppgaveboka 

(unibok.no). 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Faktorisere algebraiske uttrykk og forkorte brøker med algebraiske uttrykk. 
 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: to be familiar with the human rights and the UN. 

A  Les teksten The Universal Declaration of Human Rights. S. 77-79. 

 Pugg disse glosene: declaration, human rights, promote, 

treated equally, exile, considered innocent until guilt is proven, 

property, social security, develop, fair wage. 

 Gjør oppgave 1 s. 80. Skriv fullstendige setninger. 

 

B  Les teksten The Universal Declaration of Human Rights. S. 77-79. 

 Pugg disse glosene: declaration, human rights, promote, 

treated equally, exile, considered innocent until guilt is proven, 

property, social security, develop, fair wage. 

 Gjør oppgave 2 s. 80.  

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Kap. 2: Menneskerettighetene, s 77-79 i Stages 10 
 

 

Naturfag 

 

Mål: Kunne forklare hvorfor det er tidevann, og vite litt om hvordan Skandinavia 

har utviklet seg. 

A Les side 10-17 og forklar kort hvorfor det blir høyvann og lavvann. 

B  Les side 10-17 og forklar kort hvorfor vi har ulike årstider i Norge. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Side 10-17 i Naturfag 10. Hvordan påvirker sola og månen livet på jorda, og 

hvordan har Skandinavia blitt slik det er i dag? 
 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Kunne forklare hvordan europeisk innblanding har ført il konflikter i 

Midtøsten og hvordan konflikten mellom Israel og palestinerne har røtter langt 

tilbake i historien.  
 

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter. 

Lekser:  

A: Les side 127-135. Gjør oppg. 1 og 2 s. 135. 

B: Les side 127-135. Gjør oppg. 1-5 s. 135 

C: Les side 127-135. Gjør oppg. 1-7 s. 135 

 

Dette jobber vi med på skolen: 
Midtøsten- konflikten med lange røtter.  
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KRLE  

 

 

Mål: ha kjennskap til fortellinger som jødedom, kristendom og islam har 

felles, og som er en del av vår kulturarv.  

 

Lekser:  

A: les sammendraget på s. 71 i Store spørsmål.  

B: les sammendraget på s. 71 i Store spørsmål. 

C: les sammendraget på s. 71 i Store spørsmål. Skriv sammendraget i boka di.  

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi repeterer Det gamle testamentet, kap. 3 i Store spørsmål. 
 

Tysk 

 

Mål: Jeg kan fortelle om meg selv, familien min og været på tysk 

Skriv 5 setninger om familien din i dokumentet “Das bin ich”, som vi brukte på 

skolen første skoleuka. 

Dette jobber vi med på skolen:  

Lager regelbok med bla. presens og annet kjent fra i fjor, fortsetter fokuset på 

muntlig aktivitet om familie og vær, samt å trene på å lytte til tysk 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Bli kjent med Sør-Afrika og andre engelsktalende land  

Alle: Les utdelt hefte, “ An introduction to South Africa”. Velg mellom lekse A eller 

B 

- A: Svar utfyllende på de 6 spørsmåla bakerst i heftet 

- B: Velg en kjent person fra Sør - Afrika som du skriver noen ord om i form 

av faktasetninger (5-10 setninger) eller i form av et sammenhengende 

avsnitt med topic sentence først. 

Dette jobber vi med på skolen:      

- Muntlige og skriftlige oppgaver knytta opp mot tema 

- Korte filmsnutter fra den engelsktalende verden 

 

Spansk 

 

Mål: Kunne stille spørsmål og svare. Kunne fortelle om seg selv og hjemstedet.  

Lekse til torsdag: Gjør oppgave 5, 6 og 7 på side 11. Leveres på It´s learning.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi repeterer grammatikk, jobber med muntlige aktiviteter.  

 

KRØ 

 

 

Mål: Å finne glede i fysisk aktivitet. 

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

Dette jobber vi med på skolen: 
10A Frisbee 

10B Friidrett 

10C Styrke 

 

Mål: Å finne glede i å være fysisk aktive. 
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Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Vi skal være ute. 

 


