
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus: 

Det nærmer jul. Vi prøver 

å være ekstra hyggelige 

med hverandre i denne 

førjulstiden! 

 

              

LEKSEPLAN 10. TRINN UKE 49 

Mandag 5. – fredag 9.desember 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

 10C har svømming tirsdag i 6. og 7. time. Husk 

badetøy!  

 

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. 

 

Hilsen rådgiver, Hilde Margrethe Nordbø 

 

 

 

Prøver: 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

49 Tentamen, 

opp-

samling 

Tentamen, 

opp-

samling 

Frem-

føringer, 

tysk og 

engelsk 

 Prøve, 

spansk. 

 

Frem-

føringer, 

tysk og 

engelsk 

 

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


 50 FOKUSUKE, personlig økonomi 

      

      

 

 

 

 

Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål: Kunne fordype deg i en selvvalgt skjønnlitterær tekst 

Lekser: Ingen lekse denne uka 

Dette jobber vi med på skolen: 

Du skal jobbe med den muntlige presentasjonen din, se utdelt skriv 

Mate-

matikk 

 

Mål: Å beherske grunnleggende prosentregning. 

Nivå 1 Gjør en prikk på oppgave 3.122 og 3.123 på side 120 i oppgaveboka. 

Nivå 2 Gjør to prikker på oppgave 3.122 og 3.123 på side 120 i oppgaveboka. 

 

Nivå 3 Gjør tre prikker på oppgave 3.122 og 3.123 på side 120 i 

oppgaveboka. 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Sparing og lån 
 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål:  

Ingen lekse denne uka. 

Naturfag 

 

Mål: Å kunne en del om sentralnervesystemet. 

A Les side 94-99 og lag en tegning av hjernen hvor du plasserer på de 

viktigste hjernesentrene (se side 96). 

B  Les side 94-99 og gi en kort forklaring på hva som er 

sentralnervesystemet og hvordan det fungerer. 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

 

 

Samfunns- 

fag 

Mål: Jobbe ferdig muntlig oppgave 

 

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter. 
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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


 

 
 

Lekser: Ingen lekser – bare forbered dere til muntlig vurdering om demografi. 

Dette jobber vi med på skolen:   
 

10A: Ferdigstille deres selvvalgte oppgave. Det blir framføring på onsdag denne 

uka. 
 

KRLE  

 

 

Mål: kunne presentere sentrale trekk ved kristendommen, et kirkesamfunn 

og dets utbredelse i dag 

 

Lekser:  

Ingen lekse. 
 

Dette jobber vi med på skolen: 

Arbeid med presentasjon av kirkesamfunn. Oppgaveteksten ligger i Its Learning 

og deles ut på ark.  

Tysk 

 

Mål: Se prosjektoppgaven 

Lekse:  

Vær godt forberedt til fremføringer av rollespill tirsdag. Øv på uttale, mest mulig 

utenat og innlevelse. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Gjennomføringer av rollespill + litt om jul i Tyskland. 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Bli klar til muntlig oppgave 

Alle: Alle må gjøre ferdig oppgaven fra temaet “Criminal minds” Det blir 

framføring denne uka 

Dette jobber vi med på skolen:  

Dere skal presentere forbryteren deres! 

Spansk 

 

Mål:  Det blir underveisvurdering/prøve.  

Prøve torsdag: Se målark. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi repeterer og jobber med oppgaver mot prøven på torsdag.  

 
KRØ Mål: 

Lekse: Vær i aktivitet minimum 2x30 minutter i løpet av uka 
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Dette jobber vi med på skolen: 
10A Innebandy 

10B Dans. Denne uka blir det framføring! 

10C Svømming 

 

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

Mål: Å finne glede i å være fysisk aktive. 

 

Gruppe 1 skal være i klasserommet til 10a og planlegge et måltid som skal 

lages etter jul. 

Gruppe 2 er i hallen: ballspill. 

 


