
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Månedens fokus: 

Hva gjør du hvis noen 

blir holdt utenfor? 

 

              

LEKSEPLAN 10. TRINN UKE 41 

Mandag 10. – fredag 14. oktober 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

41    Prøve i 

engelsk og 

spansk 

 

42      

43      

44   Matteprøve   

 

 

 

Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål: kunne bruke dei grunnleggjande reglane for ordbøying i nynorsk 

Lekser:  

Les Forelsking s. 415. Gjer oppgåve 71 a og b. Skriv på nynorsk og lever på It´s 

learning. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Nynorsk kap. 6 i Fabel. 

Mate-

matikk 

 

Mål: Kunne slå sammen og forkorte brøker med variabler. 

Nivå 1 Gjør oppgave 1.112 og 1.113, prikk en, i oppgaveboka (unibok.no).  

Oppgavene er på side 11. 

Nivå 2 Gjør oppgave 1.112 og 1.113, prikk to, i oppgaveboka (unibok.no).  

Oppgavene er på side 11. 

Nivå 3 Gjør oppgave 1.112 og 1.113, prikk tre, i oppgaveboka (unibok.no).  

Oppgavene er på side 11. 
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Dette jobber vi med på skolen: 

Multiplikasjon av polynom (to parenteser som ganges sammen), side 22-29 i 

Grunnboka. 
 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Vi fortsetter å jobbe med tema democracy and citizenship med fokus på 

Black lives matter-bevegelsen. 

A Les teksten Black Lives Matter i Stages 10, s. 93-94. 

Gjør oppgave 1, a-e, s. 96. 

B Les teksten Black Lives Matter i Stages 10, s. 93-94. 

Skriv en definisjon på engelsk av disse ordene: Oppression, 

segregation, inequality, acquittal og NFL. 

C Les teksten Black Lives Matter i Stages 10, s. 93-94. 

Skriv et avsnitt om et av disse temaene (du velger kun en): 

a) Compare Martin Luther King Jr. and Malcolm X. 

b) How can we reduce systemic racism in society? Whose 

responsibility is it? 

c) DO you think the Black Lives Matter movement is important? 

Give reasons for your answer.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Black Lives Matter-bevegelsen.  

Naturfag 

 

Mål: Å vite litt om hvordan man tror de første tegnene til liv oppsto på jorda. 

Les side 47-53 i Naturfag 10 (unibok). 

  

Dette jobber vi med på skolen: 

Utviklingen av livet på jorda, side 47 og utover. 
 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Vi begynner å jobbe med bærekraftig utvikling, med fokus på demografi. 

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter. 

Lekser:  

Velg ut tre valgfri land, og finn ut hva forventet levealder er på menn og kvinner i 

de landene. Skriv det ned på PC eller i skrivebok. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Demografi, Arena 10, kapittel 7, s. 146-153. 

KRLE  

 

 

Mål: utforske og presentere sentrale trekk ved kristendommen 

 

Lekser: Vi jobber med kristendommen, kap. 8. på skolen, men vi ønsker denne 

uken at du repeterer litt fra kap. 7 i lekse. Les eller lytt til s. 140-142.  

A: Gjør oppgave 1, 3 og 5 s. 143.  

B: Gjør oppgave 1, 3, 5, 6 og 7 s. 143.  

C: Gjør oppgave 1-10 s. 143.  
 

Dette jobber vi med på skolen: 

Kapittel 8 i Store spørsmål. Vi introduserer emnet med en Power Point og jobber 

med oppgaver til kap. på skolen.  

Tysk Mål: Jeg kan fortelle hva jeg gjorde i høstferien, kan navnet på årstidene og 

ukedagene på tysk 
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Lekse: 

Gis i timen tirsdag og legges ut på itslearning 

Dette jobber vi med på skolen: 

Oppstart nytt tema: der Zeit 

 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Test av måloppnåelse 

Det blir en skriftlig prøve denne uka. Les godt på utdelt materiell slik at dere har 

et godt grunnlag for å skrive om India og Sør- Afrika 

Dette jobber vi med på skolen:   

Tirsdag: Se ferdig Slumdog Millionaire + Lese til prøven 

Torsdag: Skriftlig prøve  

 

Spansk 

 

Mål: Kunne bruke de forskjellige verbtidene riktig, bindeord, dagene og 

tidsuttrykk. 

Det blir prøve på torsdagen. Målark lagt ut på It´s learning. 

Dette jobber vi med på skolen: Vi repeterer og øver til prøven. 

 

 
KRØ 

 

 

Mål: Være bevisst på, og ha kunnskap om, hvilke øvelser som kan føre til 

fremgang i ulike idretter eller basisferdigheter. 

Lekse: 

Planen for øktene i egentreningsperioden skal leveres innen fredag 14. oktober. 

Dette jobber vi med på skolen: 
10A Planlegge egentrening. Dette foregår i klasserommet, så 

dere trenger ikke gymtøy. 

10B Planlegge egentrening. Dette foregår i klasserommet, så 

dere trenger ikke gymtøy. 

10C Planlegge egentrening. Dette foregår i klasserommet, så 

dere trenger ikke gymtøy. 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: Å finne glede i å være fysisk aktive. 

 

Velg mellom sykkeltur og gåtur. De som vil sykle må huske hjelm. 
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