
   
 

 Mandag  
 

Tirsdag  Onsdag  
 

Torsdag 
Kristi himmelf.dag  

Fridag 

 
1 

KRL 8-9: Gjennomgå krl-prøve 
øve på Grieg-stykker? 
UTV 10: 
 
 

Norsk 8-10: Øve på muntlig 
eksamen, i tilfelle det blir 
norsk.  
 
Husk å lese (og skriv inn i 
dokumentet hva du har lest). 
 
Ta med tekopp!  

Naturfag 8-10: Lag minst 3 sider til 
presentasjonen din om Kroppen.  
 
Vi øver til muntlig eksamen. 
 
10. trinn må fremføre sin presentasjon i 2. 
time i liten gruppe. 
 
 
 
 

  

 
2 
 

Engelsk 8-9: 
Vi skal lage podcaster!  
Matte 10: 
 

 

 
3 

Engelsk 8-9: 
Matte 10: 
 

Samf. 8-9: 
Matte 10: 
Fremføre presentasjon 
(prøvemuntlig eksamen) 
 

Matte 8: Jobb minst 15 min videre med 
mattemaraton. 
Matte 9: Øv på gangetabellen i minst 10 
min. Gjør gangeark.  
Det blir gangetest i timen. 
Engelsk 10:  
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Norsk 8-10: Om tegneserier. Musikk 8-10: Kåre mest 
populære stykke fra sist 
lytteprøve. Høre på 
Grieg-stykker. 
 

Matte 8-9:  
Engelsk 10: “My Speech” 
I dag skal alle fremføre talen sin. Siste 
sjans til å påvirke din muntlige karakter. 
Dere må fremføre med engasjement og 
mest mulig utenat, bare for meg :-) 
Jeg gleder meg til å høre dere! :-)  
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Samf.8-10: Øve til muntlig 
eksamen, i tilfelle det blir samf.f. ADRA Sponsorløp Engelsk 8-9:  

I løpet av timen idag må dere ha klart 
spørsmål, intervjuobjekter, effekter mm. 
Engelsk 10: 
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Samf. 8-10: 
Samme, evt. gjennomgå 
1814-prøven. 

 Naturfag 8-9:  
Matte 10:  
Fremføre presentasjon (prøvemuntlig 
eksamen) 

  

Lekser står på den dagen de er til og med uthevet skrift. Resten er informasjon om hva som skjer i timen, ting du må huske å ta med osv.  



UKEPLAN SIDE 2 
 
Lekser/informasjon forts. (hvis det ikke var plass på side 1): 
Det nærmer seg sykkeltur. Sørg for at du har luft i dekkene, oljet kjedet og bremser og gir som virker.  
Tirsdag uke 23 reiser 8-10 kl. på en sykkeltur - da må alle ha med syklene til skolen. 
 
OM 2 UKER REISER VI PÅ SYKKELTUR TIL DANMARK :)  
 
Lekser til neste mandag: 
 
 
 
AKTUELL INFORMASJON  
Følg med på aktivitetskalenderen som ble utgitt første skoledag. Henger også en i klasserommet. 
Bibelskolen kl. 8.-10. (onsdager kl. 14:30): 23.04, 07.05, 21.05, 04.06. 
 
Mandag 10. juni - fredag 14. juni reiser u.skolen på SYKKELTUR til Danmark. Sørg for at du i god tid har sykkel og sykkelutstyret i orden (Foreldre og 
elevansvar) 
 
 
10. KLASSE: MUNTLIG EKSAMEN: Onsdag 5. juni: Kunngjøring trekkfag muntlig eksamen. Fredag 7. juni. Muntlig eksamen 
 
 

Planlagte prøver og innleveringer fremover: 

   

Uke 22 Eng.10: “My Speech”  

Uke 23 Innlevering podcast onsdag i uke 
23!  

 

Uke 24   

 
 


