
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Månedens fokus: 

Hva slags venn vil du 

være? 

              

LEKSEPLAN 10. TRINN UKE 4 

Mandag 23. – fredag 27.januar 2023 

 

 

Skolens telefonnummer: 48256596 

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

 

Beskjeder:  

Tirsdag 24.januar: Åpen skole på Sam Eyde vgs, 18.00 - 21.00. 

Invitasjon sendt i Visma 

Onsdag 25.februar: Besøk fra idrettsfag i 6.time 
Onsdag 1.februar: Åpen skole på Arendal vgs, 18.00 - 20.00. 

Invitasjon sendt i Visma 
 
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.  

 

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

Hilsen rådgiver, Hilde Margrethe Nordbø 

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

4      

5  Prøve i 

språk 

   

6 Fokusuke     

7 Skriveøkt, 

engelsk 

 Skriveøkt, 

engelsk 

  

 

 

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


 

Fag Lekser 

 

Norsk 

Mål: Kunne tolke replikker i skuespillet Vildanden 

Lekser:  

Gjør oppgave 8 a og b s. 169 i Fabel 10. Eksempelteksten, utdraget fra femte akt 

står på s. 162-163 

Dette jobber vi med på skolen: 

Skuespill 

Mate-

matikk 

 

Mål: Vi repeterer sparing og lån 

Nivå 1 Gjør oppgave 3.123 og 3.128 prikk en, side 120 og 123 i oppgaveboka.  

Nivå 2 Gjør oppgave 3.123 og 3.128 prikk to, side 120 og 123 i oppgaveboka. 

Nivå 3 Gjør oppgave 3.123 og 3.128 prikk tre, side 120 og 123 i oppgaveboka. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Side 214 – 228 i grunnboka 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Kunne noe om Sør-Afrika 

A          Les teksten South Africa s.216-218 i Stages 10 

- Pugg disse glosene: diverse, legislative, currents, descendants, racial 

segregation, violent struggle, bundance, poaching 

- Gjør oppgave 1 s. 219 

 

B          Les teksten South Africa s.216-218 Stages 10 

- Pugg disse glosene: diverse, legislative, currents, descendants, racial 

segregation, violent struggle, bundance, poaching 

- Skriv ett avsnitt, 12-16 setninger, om Sør-Afrika. Husk topic sentence og 

minst tre linking words 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Sør-Afrika 

Naturfag 

 

Mål: Skal kunne noen viktige hormoner, og hvordan disse påvirker 

menneskekroppen.  

A Les sidene 133 – 137 og gjør oppgave 2 og 4 på side 149.  

B  Les sidene 133 – 137 og gjør oppgave 9 på side 149.  

Dette jobber vi med på skolen: 
Sidene 133 - 137 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Kunne fortelle om hendelser under Dan kalde krigen 

 

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter. 

Lekser:  

Velg Koreakrigen, Vietnamkrigen eller Cubakrisen.  

Forbered deg på et innlegg (1-3 minutter) om dette for liten gruppe eller hele 

klassen til den siste timen i samfunnsfag du har denne uken. Du kan gjerne ta i 

bruk Power Point.  

Dette jobber vi med på skolen: 

 

Den kalde krigen, s. 104-115 i Arena 10.  
 

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


KRLE  

 

 

Mål: 

Kunne utforske og drøfte aktuelle etiske spørsmål knyttet til 

menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom.  

 

Lekser: Gjør oppgave 12 s. 101 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Etikk, kap. 5 i Store spørsmål 

Tysk 

 

Mål: Jeg er godt forberedt til prøve og gjør mitt beste. 

Lekse: 

Øv og forbered deg til prøve tirsdag uke 5. Se itslearning. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Repeterer grammatikk og øver til prøve. 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Kunne lese en engelsk tekst og gjenfortelle innholdet. 

Forbered deg på å fortelle om din tekst til andre i klassen, små grupper. Du må 

også si litt om hvorfor du valgte denne og hva du synes om den.  Lærte du noe 

spesielt? Hva slags type tekst er dette? 

Dette jobber vi med på skolen: 

Litteratur på engelsk 

Muntlige oppgaver 

Spansk 

 

Mål: Kunne spørre om og kunne forklare veien til et sted.  

Lekse til torsdag: Les og oversett side 62, ¿Dónde está el restaurante? 

Gloser samme side: fra og med faliliar til og med por acá. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med kapittelet  Viajamos a Chile y España. Her lærer vi om å snakke om 

været og årstidene, å snakke om en reise, å spørre om og forklare veien. Vi 

jobber i boka og arbeidsheftet. 

 
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 Innebandy 

10C Dans. Denne gangen blir det framføring! 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: Å finne glede i å være fysisk aktive 

 

Møte i basen til 10. trinn. Dere blir delt i grupper og skal planlegge en 30 

minutters økt for resten av klassen/gruppa. 
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