
 FROLAND KOMMUNE                            

UNGDOMSSKOLEN                                                                        

  

LEKSEPLAN 10. TRINN UKE 1 

Tirsdag 3. – fredag 6.januar 2023 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

1.februar: Åpen skole på Arendal vgs. Frist for påmelding til rådgiver: 

13.januar  

 

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 

1    Framføring i 

norsk 10C 

Framføring 

KRLE 10A 

Framføring 

KRLE 10C 

 

2 Framføring i 

norsk 

Framføring 

KRLE 10C 

 Framføring 

KRLE 10A 

 

 

 

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


 

 

Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål:  

Lekser:  

Ferdigstill den muntlige presentasjonen din da framføringa foregår denne uka. Se 

utdelt skriv som også ligger på It´s learning. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Du jobber med den muntlige presentasjonen din. 

 

 

Matematikk 

Mål: Å lære av feilene som ble gjort på tentamen, og bli tryggere på hvordan 

oppgavene skulle blitt løst. 

Nivå 1 Gjør minst 3 av oppgavene du ikke fikk til på tentamen. 

Nivå 2 Gjør minst 3 av oppgavene du ikke fikk til på tentamen. 

 

Nivå 3 Gjør minst 3 av oppgavene du ikke fikk til på tentamen. 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Etterarbeid tentamen - lære av feilene. 

 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Lære av egne feil 

Alle Rett engelsktentamen og lever med underskrift i heftet ditt. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Etterarbeid etter tentamen. 

Naturfag  Mål: Kunne noe om ulike stoffer som kan påvirke nervesystemet.  

Lekse: Gjerne les side 103 – 106. Forbered deg til “framføring” av de stoffet du 

har fått utdelt på skolen, vi jobber med dette på skolen.  

Dette jobber vi med på skolen:  

Jobber med ulike stoffer som påvirker nervesystemet. Jobber med sidene 103 – 

106.  

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Kjenne til bakgrunnen for “Den kalde krigen” 

 

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter. 

Lekser: Les s. 100-106. 

Velg mellom oppgaven(e) under  

- Utforsk 

- Diskuter eller Finn svaret på s. 106 NB! Det er lov å jobbe med alle 3! 

Dette jobber vi med på skolen: 

Den kalde krigen 

  
KRLE  

 

Mål: Kunne fortelle om et kirkesamfunn og særtrekk ved dette.  
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Lekser: Øv på fremføring 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Fremføring 

Tysk 

 

Mål: Jeg kan fortelle om hverdagen min 

Lekse: 

Lag en minipresentasjon om hverdagen din, som presenteres for klassen torsdag. 

Lengde: 1 – 3 minutter. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Oppstart av nytt tema: Der Alltag 

 

Engelsk 

fordypning

 

 
 

Mål: Bli kjent med ulike former for underholdning 

Les teksten “Britain`s got talent” på s. 146.  

Velg mellom 5 quick ones eller “The Bottomline” s. 148 

Dette jobber vi med på skolen: 

Grammatikk, “It eller There” 

Ulike varianter av engelsk 

 

Spansk 

 

Mål: Kunne gi uttrykk for egne meninger. 

Lekse til torsdag: Les og oversett teksten “Series polulares” side 44. 

Lær deg glosene side 45, fra og med mezclar til og med peronaje 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi repeterer og jobber med oppgaver til “parte dos”. 

 

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 Styrketrening i hallen 

10B Styrketrening i hallen 

10C Svømming 

 

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

Mål: Å finne glede i å være fysisk aktive. 

 

Gruppe 1: Lage måltidet som ble planlagt før jul. Kjøkkenet i Frolandia. 

Gruppe 2: Møte i hallen. Dere kan komme med forslag til aktiviteter. 
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