
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus: 

Vi gjør det hyggelig for 

alle å være på skolen 

vår. 

 

 

              

LEKSEPLAN 10. TRINN UKE 47 

Mandag 21/11 – fredag 25/11 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

UKE 47: 

Mandag: 10A og 10C har norskforberedelse i 1.-3. time. 10B har 

forberedelse i 4.-6. time. 

Tirsdag: Vanlig skole 

Onsdag: Hospitering på vgs i de fire siste timene 

Torsdag: Tentamen i norsk hovedmål 

Fredag: Tentamen i norsk sidemål 

 

UKE 48: 

Mandag: 10A og 10B har engelskforberedelse i 1.-3. time. 10C har 

forberedelse i 4.-6. time. 

Tirsdag: Tentamen i engelsk 

Onsdag: 10C har matematikkforberedelse i 1.-3. time. 10B har 

forberedelse i 4.-6. time. 

Torsdag: 10A har matematikkforberedelse i 1.-3. time. 

Fredag: Tentamen i matematikk 

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

47 Se planen under beskjeder 

48 Se planen under beskjeder 

49  Tysk -

fremføring.Gjelder 

også engF 

 Tysk -

fremføring. 

Gjelder 

også engF 
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Prøve i 

spansk 

50 Fokusuke 

 

 

 

Fag Lekser 

 Mål: Vi forbereder oss til tentamen. 

 

Norsk 

 

Forbered dere til tentamen. 

Sjekk regelbøker. 
 

Dette jobber vi med på skolen: 

Forberedelse til tentamen. 

Mate-

matikk 

 

Mål: Være godt forberedt til tentamen 

Øv godt til tentamen neste uke. Se i mappa “Øving til tentamen” på it´s learning. 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Vi forbereder oss til tentamen. 

Forbered dere til tentamen. 

Sjekk regelbøker. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Forberedelse til tentamen. 

KRLE  

 

 

Mål: 

 

 

Lekser:  

 

Dette jobber vi med på skolen: 

10B: timene utgår grunnet tentamensforberedelser. 

Tysk 

 

Mål: Jeg samarbeider godt med gruppa og bidrar til at vi kommer i mål med 

rollespillene. 

Lekse: 

Avtal med gruppa di hva du skal gjøre hjemme for at dere kommer i mål med 

rollespillene. 

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://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: 

Vi bruker 1 time på grammatikk og 1 time på prosjektet. 

Øvelsestime torsdag uke 48. 

Fremføringer tirsdag (& torsdag) uke 49. 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Jobbe fram mot muntlig vurdering i uke 49 

Dere jobber med muntlig oppgave i forbindelse med temaet “Dangerous Minds” 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

 

Muntlig vurderingsoppgave 

 

 

Spansk 

 

Mål: Kunne gi uttrykk for egne meninger. 

Ingen lekse da det er tentamensuke 

Dette jobber vi med på skolen: 

 

Vi jobber med å kunne gi uttrykk for egne meninger, tirdsuttrykk, 

preposisjoner og verbformen gerundium. 
KRØ 

 

 

Mål: 

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

Dette jobber vi med på skolen: 
10A Innebandy 

10B Dans 

10C Svømming 

 

 


