
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus: 

Tenker du på hvordan 

du bruker digitale 

medier? 

              

LEKSEPLAN 10. TRINN UKE 37 

Mandag 12. – fredag 16.september 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

Onsdag 21.september, 9.30 - 13.40: 35 elever deltar på teknologidag 

på Sam Eyde.  

Mandag 26.september, 10 - 14.25: Alle elevene på 10.trinn besøker 

skoleskipet Gann i Arendal (Tollbodkaia) 

Torsdag 29.september, 8.45 - 13.00. Alle elevene på 10.trinn deltar 

på utdanningsmessa i Kr.sand (Travparken) 

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

37      

38 FOKUS- 

UKE 

Skriveøkt i 

norsk 

   

39  Test 

tysk,spansk 

og engelsk 

   

40 HØST-

FERIE 

    

 

 

 

Fag Lekser 

 Mål: Du skal kunne skrive en søknad 

Lekser: les og lær s. 46-53. Gjør oppgave 12 a s.49 i Fabel. Leveres på It’s 

learning.  

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


Norsk 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber videre med brev, søknad og CV  

Mate-

matikk 

 

Mål: Kunne regne algebraiske uttrykk med parenteser. 

Nivå 1 Gjør oppgave 1.107 og 1.108, prikk en, i Oppgaveboka (unibok.no).  

Oppgavene er på side 9-10. 

Nivå 2 Gjør oppgave 1.107 og 1.108, prikk to, i Oppgaveboka (unibok.no).  

Oppgavene er på side 9-10. 

Nivå 3 Gjør oppgave 1.107 og 1.108, prikk tre, i Oppgaveboka (unibok.no).  

Oppgavene er på side 9-10. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Sammentrekking av uttrykk med parenteser, side 15-17. 

Engelsk 

 

 
 

Mål: to learn about Malala and her fight for girls’ right to education 

A Read the text on p. 82-84. Do task 1, Understanding, on p. 85. Upload 

your homework at its learning. 

B Read the text on p. 82-84. Do task 3, Viewpoints, on p. 85. Upload your 

homework at it’s learning 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi gjør ferdig og viser “creative task”. Jobbe med teksten om Malala og oppgaver 

knyttet til den. 

Naturfag 

 

Mål: Kunne forklare hvordan de kontinentale platene beveger seg og hvilke 

følger dette har for overflaten av planeten. 

Jobb med prosjektet. 

  

Dette jobber vi med på skolen: 

Side 17-27. VI lager modell av plater i bevegelse. 
 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Lære om Syriakonflikten 

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter. 

Lekser:  

Finn tre interessante fakta om Bashar al-Assad, skriv det ned i boka/på PCen.  

Dette jobber vi med på skolen: 
Syriakonflikten, Arena 10, s. 136-141 

KRLE  

 

 

Mål: kjenne til noen likheter og ulikheter mellom jødedommen, 

kristendommen og islam. 

 

Lekser: Les s. 69-70 i Store Spørsmål. Skriv ned 3 ting som jødedom, kristendom 

og islam har til felles. Bruk internett eller andre kilder til å finne ut en eller to 

forskjeller mellom de tre religionene. 
 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi avrunder temaet og sammenligner de tre religionene som har Det gamle 

testamentet til felles.  

Tysk Mål: Jeg kan personlig pronomen i nominativ, akkusativ og dativ.  

Jeg kan prate litt om kjæledyr. 
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Lekse: 

Gjør oppgaver om personlig pronomen (lenke på itslearning) 

Gloser: die Katze, der Hund, das Pferd, das Meerschweinchen, das Kaninchen, das 

Haustier   

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi øver på grammatikk og å snakke tysk om familie og kjæledyr. 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Bli kjent med India 

Les teksten “I sleep anywhere” s. 3 i utdelt hefte om India. Svar utfyllende på sp. 

1-6 s. 4 

Svarene leveres på its´learning 

Dette jobber vi med på skolen:   

Tekster og quiz om India 

Korte filmer 

Grammatikk 

 

Spansk 

 

Mål: Kunne bruke futurum og presens perfektum riktig. (repetisjon) 

Lekse til torsdag: Les og oversett teksten på side 18: ¿Qué vas a hacer esta 

semana? Gloser samme side: fra og med esta semana til og med además. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Jobbe med ord og uttrykk for aktiviteter. Kunne skanner om forskjellige aktiviteter. 

 
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 Styrke 

10B Frisbee 

10C Friidrett 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: Å finne glede i å være fysisk aktive. 

 

Blåfjelløpet :) 
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