
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Månedens fokus: 

Hva slags venn vil du 

være? 

              

LEKSEPLAN 10. TRINN UKE 5 

Mandag 30.januar – fredag 3.februar 2023 

 

 

Skolens telefonnummer: 48256596 

email: postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no  
Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

Onsdag 1.februar: Åpen skole på Arendal vgs, 18.00 - 20.00. 

Invitasjon sendt i Visma 
 

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.  

 

TA MED DEG KODENE og MOBIL TIL TIMEN I UV DENNE UKA. 

Hilsen rådgiver, Hilde Margrethe Nordbø 

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

5  Prøve i 

språk 

   

6 Fokusuke 

7 Engelsk 

skriveøkt 

 Engelsk 

skriveøkt 

  

8 VINTERFERIE 

9   SØKNADSFRIST, 

VGS. 

  

 

 

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


 

Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål: Du skal kunne samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale. 

Jobb med gruppeoppgaven “Dramatisering av skuespill.” 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med skuespill 

 

Mate-

matikk 

 

Mål: Skal kunne hvordan kredittkort fungerer og bruke en graftegner på 

lån. Skal ha kunnskap om hva inntekt og utgifter er.  

Nivå 1 Gjør oppgave 3.132 og 3.134 prikk en i 

oppgaveboka side 127 og 128. 

Nivå 2 Gjør oppgave 3.132 og 3.134 prikk to i 

oppgaveboka side 127 og 128. 

 

Nivå 3 Gjør oppgave 3.132 og 3.134 prikk tre i 

oppgaveboka side 127 og 128. 

 

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi jobber med graftegner av lån og inntekt og utgifter.  

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Kunne noe om Australia 

A - Les teksten, Australia – the land down 

under, s. 243-245 i Stages 10 

-Pugg disse glosene: Indigenous, convicts, 

ancestor, Aussie, boasts, predator, ranges, 

droughts 

-Gjør oppgave 1 s. 246 

 

B - Les teksten, Australia – the land down 

under, s. 243-245 i Stages 10 

-Pugg disse glosene: Indigenous, convicts, 

ancestor, Aussie, boasts, predator, ranges, 

droughts 

-Gjør oppgave 5 s. 246 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Kap.4: Australia 

 

Naturfag 

 

Mål: Skal kunne noe om kjønnshormoner i kroppen.  

A Les om kjønnshormoner fra side 137 til 140 

og gjør oppgave 8 på side 149.  

B  Les om kjønnshormoner fra side 137 til 140 

og gjør oppgave 3 på side 140. Trenger 

ikke å presentere den foran klassen.  

Dette jobber vi med på skolen: 
Kjønnshormoner, side 137 til 140 i boka.  

 

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
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


 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Lære om ulike konflikter under den kalde krigen 

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter. 

Lekser:  

Vi jobber med kriger under den kalde krigen og viktig personer. 

Sørg for at dere kan begrepene: Dominoteorien, propogranda og napalm. 

Dette jobber vi med på skolen: 
 Den kalde krigen (vietnamkrig, koreakrigen, kjente navn). 

Arena: s. 107-110. 

KRLE  

 

 

Mål: å kunne forklare ulike etiske tenkemåter. 

 

Lekser:  

Dette jobber vi med på skolen: 
Kapittel 5, “Etikk” i Store Spørsmål.  
Hefte fra Horisonter 10 

Tysk 

 

Mål: Jeg kan uttrykke og begrunne meninger på tysk 

Lekse: 

Øv til prøven. Se oppslag på itslearning. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Tirsdag: Grammatikk- + lytteprøve 

Torsdag: Øve på å uttrykke meninger om fag og skole på tysk 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Du skal skrive en tekst fra “underholdningens verden” 

Repeter de tekstene vi har jobbet med i forbindelse med kapittelet “On Stage” 

For dere som har lærebok er det på side 134-153. Resten får sidene kopiert. 

Dette skal ikke pugges, men det skal inspirere dere til å skrive en tekst på 

skolen.  

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Det blir en skriftlig prøve på tirsdag denne uka. 

 

Spansk 

 

Mål: Kunne snakke om været og årstidene,m.m. 

Lekse: Øv godt til prøven torsdag. Målark ligger på It´s learning. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med temaer som kommer på prøven. 

 

 
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 Svømming 

10B Styrke/utholdenhet - hallen 

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


10C Styrke/utholdenhet - hallen 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: Øve på å lede andre i ulike aktiviteter. 

 

Gruppe 1 og 2 gjennomfører oppleggene sine. 

Gruppe 1: Tønnes, Villemo, Guro og Torjus 

Gruppe 2: Aleksander, Emil, Marte og Astrid 

 


